
تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  التمهيديةالفرقة  الفقه الميسرمن كتاب  الطهارةملزمة س و ج كتاب    

 

 1 

 

 اسنض تعضٜـ ايؿك٘ يػ١ّ ٚافط٬سّا ؟

 ايؿك٘ يف ايًػ١: ايؿِٗ

 ْؿغٗاٚايؿك٘ يف ا٫فط٬ح: ايعًِ با٭سهاّ ايؾضع١ٝ ايع١ًُٝ املهتغب١ َٔ أريتٗا ايتؿق١ًٝٝ. ٚقز ٜطًل ايؿك٘ ع٢ً ا٭سهاّ 

 
 اسنض َقارص ايؿك٘ ا٫عاع١ٝ ؟

 .. ايكٝاؼ4       . اإلمجاع,3,       ايغ١ٓ املطٗض٠ .2,     ايكضإٓ ايهضِٜ.1

 
 اسنض اسهاّ عًِ ايؿك٘ ايع١ًُٝ بايؾضح ؟

 أسهاّ ايعبارات: َٔ ف٠٬, ٚفٝاّ, ٚسر, ٚعبٖٛا ا٭ٍٚ:

 ٚدٓاٜات,: أسهاّ املعا٬َت: َٔ عكٛر, ٚتقضؾات, ٚعكٛبات, ايجاْٞ

 .ٚمُاْات ٚغريٖا مما ٜكقز ب٘ تٓعِٝ ع٬قات ايٓاؼ بعنِٗ َع بعض

 :ٖٚشٙ ا٭سهاّ ميهٔ سقضٖا ؾُٝا ًٜٞ

 ..أسهاّ ا٭عض٠ َٔ بز٤ تهٜٛٓٗا إىل ْٗاٜتٗا. ٚتؾٌُ: أسهاّ ايظٚاز, ٚايط٬م, ٚايٓغب, ٚايٓؿك١, ٚاملرياخ ٚعبٖٛا1

 .ًك١ مبعا٬َت ا٭ؾضار, َٚبار٫تِٗ َٔ: بٝع, ٚإداص٠, ٚؽضن١ ٚعبٖٛا.أسهاّ املعا٬َت املاي١ٝ )املز١ْٝ(: ٖٚٞ املتع2

 ..ا٭سهاّ ازبٓا١ٝ٥: ٖٚٞ اييت تتعًل مبا ٜقزص عٔ املهًـ َٔ دضا٥ِ ٚتعزٜات, َٚا ٜغتشك٘ عًٝٗا َٔ عكٛبات3

 ..أسهاّ املضاؾعات ٚايكنا٤: ٖٚٞ املتعًك١ بايكنا٤ يف اشبقَٛات, ٚايزع٣ٛ, ٚطضم اإلثبات ٚعبٖٛا4

َٔ ايزٍٚ يف ايغًِ ٚاسبضب, ٚع٬ق١ غري املغًُني املٛاطٓني  .ا٭سهاّ ايزٚي١ٝ: ٖٚٞ اييت تتعًل بتٓعِٝ ع٬ق١ ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ بػريٖا5

 .تٚتؾٌُ ازبٗار ٚاملعاٖزا ,بايزٚي١

 
 اسنض مثض٠ عًِ ايؿك٘ ؟

سا فًض ايعبز فًض اجملتُع, ٚفاصت ايٓتٝذ١ يف ايزْٝا ايغعار٠ َعضؾ١ ايؿك٘, ٚايعٌُ ب٘, تجُض ف٬ح املهًـ, ٚفش١ عبارت٘, ٚاعتكا١َ عًٛن٘ ٚإ

 .ٚايعٝؿ ايضغز, ٚيف ا٭خض٣ صمٛإ اهلل ٚدٓت٘

 
 اسنض ؾنٌ عًِ ايؿك٘ ؟

ايهتاب  ؾنٌ ايؿك٘ يف ايزٜٔ ٚاسبح ع٢ً طًب٘ ٚذبقًٝ٘ إٕ ايتؿك٘ يف ايزٜٔ َٔ أؾنٌ ا٭عُاٍ, َٚٔ أطٝب اشبقاٍ. ٚقز ريت ايٓقٛل َٔ

َٕٚايغ١ٓ ع٢ً  ََا َنا َٚ ِٓٔؿُضٚا ؾنً٘, ٚاسبح عًٝ٘. َٓٗا: قٛي٘ تعاىل: ) َٝ َٕ ٔي ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ِِ َطا٥َٔؿ١ْ اِي ُٗ ِٓ َٔ ِّ ٔؾِضَق١ٕ  ِٔ ُن َٔ ََْؿَض  َِٛيا  ًَ ٔٔ  َناٖؾ١ّ َؾ ُٗٛا ٔؾٞ ايزِّٜ ََٝتَؿٖك ٔي

َٕ( ايتٛب١:  122َِٜشَشُصٚ

َِ  -ٚقٛي٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  خريّا ٜؿكٗ٘ يف ايزٜٔ(: )َٔ ٜضر اهلل ب٘ -َف٢ًٖ اي

 
 اسنض تعضٜـ ايطٗاص٠ ٚاُٖٝتٗا ٚ اقغاَٗا ؟

 ًػ١ : ايٓعاؾ١ ٚايٓظا١ٖ َٔ ا٭قشاص ,, ٚافط٬سا : صؾع اسبزخ ٚطٚاٍ اشببحايطٗاص٠ ؾ٢ اي

 : ٢ٖ َؿتاح ايق٠٬ ٢ٖٚ آنز ؽضٚط ايق٠٬ ٚايؾضط ٫بز إ ٜغبل املؾضٚطأ١ُٖٝ ايطٗاص٠

 :ايطٗاص٠ ع٢ً قغُني

عًٝ٘, ٖٚٞ أِٖ َٔ طٗاص٠ ايبزٕ, ٫ٚ ميهٔ إٔ تتشكل طٗاص٠ ايبزٕ  : طٗاص٠ َع١ٜٛٓ ٖٚٞ طٗاص٠ ايكًب َٔ ايؾضى ٚاملعافٞ ٚنٌ َا صإايكغِ ا٭ٍٚ

ََْذْػ( ( :ايؾضى نُا قاٍ تعاىل َع ٚدٛر ظبػ  َٕ ُُِؾٔضُنٛ َُا اِي ْٖ  "28ايتٛب١: "ٔإ
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 : ايطٗاص٠ اسبغ١ٝايكغِ ايجاْٞ

 .يبزٕ ٚايجٛب ٚاملهإطٚاٍ ايٓذاع١ َٔ ا  ٢ٖٚ طٗاص٠

 َٔ صؾع اسبزخ ٚاطي١ اشببح

 .ٚاسبزخ ع٢ً ْٛعني: سزخ أفػض, ٖٚٛ َا جيب ب٘ ايٛم٤ٛ, ٚسزخ أنرب, ٖٚٛ َا جيب ب٘ ايػغٌ

 ٖٛ ٚفـ قا٥ِ بايبزٕ ميٓع َٔ ايق٠٬ ٚعبٖٛا مما ٜؾرتط ي٘ ايطٗاص٠.  :اسَبَزُخ

 سزخ أنرب ٚسزخ أفػض,  :اسبزخ بٓٛعني إٔ ايطٗاص٠ ْٛعني: صؾع سزخ, ٚطٚاٍ خبح, ٚصؾع ٖشٙ املغأي١ خ٬ف١ ٖشٙ

 .ٚايبزٕ ٚاملهإ ٚطٚاٍ اشببح أٟ ايٓذاع١ يف ث٬ث١ أَانٔ يف ايجٛب

  غغً٘, ٚخبح جيب ْنش٘, ٚخبح جيب َغش٘ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع: خبح جيب  ٚاشَبَبُح

 
 اسنض ؽضط املا٤ ايش٣ ذبقٌ ب٘ ايطٗاص٠ َٚقارصٙ ؟

 ايطٗاص٠ ذبتاز إىل ؽ٤ٞ ٜتطٗض ب٘, ٜظاٍ ب٘ ايٓذػ ٜٚضؾع ب٘ اسبزخ ٖٚٛ املا٤,

ا٣ فؿت٘ ايت٢ خًل عًٝٗا عٛا٤ نإ خًكت٘,ٚاملا٤ ايش٣ ذبقٌ ب٘ ايطٗاص٠ ٖٛ املا٤ ايطٗٛص,ٖٚٛ ايطاٖض ؾ٢ سات٘ املطٗض يػريٙ,ٖٚٛ ايباق٢ ع٢ً أفٌ 

 "88ْاطٍ َٔ ايغُا٤ نُطض ٚايجًر ٚايربر اٚ َٔ ا٫باص اٚ داصٜا يكٛي٘ تعاىل )ٚأْظيٓا َٔ ايغُا٤ َا٤ طٗٛصا("ايؿضقإ :

 
 اسنض اٚفاف املا٤ ايج٬ث١ ؟

  ٫ صا٥ش١ ي٘ .3٘,. ٫ طعِ ي٫.2 يٕٛ ي٘,1

 
 ب٘ ايطٗاص٠ ؟ اسنض ريٌٝ سز املا٤ ايهجري ايش٣ ذبقٌ

 ريٌٝ سز املا٤ ايهجري ايش٣ ذبقٌ ب٘ ايطٗاص٠

  سز املا٤ ايهجري ايش٣ ذبقٌ ب٘ ايطٗاص٠ ٖٛ َا بًؼ قًتإ ؾُا أنجض

قاٍ:  -صمٞ اهلل عٓ٘  -ايزيٌٝ قٍٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ) إسا بًؼ املا٤ قًتني مل حيٌُ اشببح( ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو سزٜح أبٞ ععٝز اشبزصٟ 

َِ  - صعٍٛ اهللقاٍ  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  : )إٕ املا٤ طٗٛص ٫ ٜٓذغ٘ ؽ٤ٞ(-َف٢ًٖ اي

 

 اسنض سهِ املا٤ اسا خايط٘ طاٖض ؟

َٓإ   املا٤ إسا خايطت٘ َار٠ طاٖض٠, نأٚصام ا٭ؽذاص أٚ ايقابٕٛ أٚ اُ٭ِؽ

 أْ٘ طٗٛص جيٛط ايتطٗض ب٘ َٔ اسبزخ ٚايٓذاع١, ٭ٕ اهلل عبشاْ٘ؾايقشٝض  أٚ ايغزص أٚ غري سيو َٔ املٛار ايطاٖض٠, ٚمل ٜػًب سيو املدايط عًٝ٘,

ِِ ُِٓت ِٕ ُن َٚٔإ َٔ اِيَػا٥ٔٔط ٚتعاىل قاٍ: ) َٔ  ِِ ُِٓه َٔ ِٚ َدا٤َ َأَسْز  ِٚ َع٢ًَ َعَؿٕض َأ ُُٛا َفٔعّٝزا ََِضَم٢ َأ ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُزٚا  ًَ َِّٓغا٤َ َؾ ُِ اي ََِغُت ِٚ َيا ِّّبا َأ ُُٛد َط ََِغُشٛا ٔب ِِ َؾا ُٖٔه ٛ

ِِ( "ايٓغا٤:  ِٜٔزُٜه  .ؾًؿغ املا٤ يف اآل١ٜ ْهض٠ يف عٝام ايٓؿٞ, ؾٝعِ نٌ َا٤. ٫ ؾضم بني املا٤ اشبايك ٚاملدًٛط  "43ََٚأ

َِ  -ٚيكٛي٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٚادعًٔ يف  ٤ ٚعزص,ابٓت٘: )اغغًٓٗا ث٬ثّا أٚ مخغّا, أٚ أنجض َٔ سيو إٕ صأٜنت, مبا يًٓغ٠ٛ اي٬تٞ قُٔ بتذٗٝظ -َف٢ًٖ اي

 )أٚ ؽ٦ّٝا َٔ ناؾٛص اآلخض٠ ناؾٛصّا,

 
 اسنض سهِ ع٪ص اإلرَٝني ٚب١ُٝٗ ا٫ْعاّ ؟

َِ  -ٚاسبا٥ض, ٚقز ثبت إٔ صعٍٛ اهلل  ؾاآلرَٞ طاٖض, ٚع٪صٙ طاٖض, عٛا٤ نإ َغًُّا أٚ ناؾضّا, ٚنشيو ازبٓب ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ امل٪َٔ ٫ ) :قاٍ -َف٢ًٖ اي

ُ٘ -أْٗا ناْت تؾضب َٔ اإلْا٤ ٖٚٞ سا٥ض, ؾٝأخشٙ صعٍٛ اهلل  :ا٥ؾ١ٜٓذػ( . ٚعٔ ع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  , ؾٝنع ؾاٙ ع٢ً َٛمع ؾٝٗا-َع

أَا َا ٫ ٜ٪نٌ سبُ٘ نايغباع ٚاسبُض ٚغريٖا ؾايقشٝض: إٔ ع٪صٖا ,ٚقز أمجع ايعًُا٤ ع٢ً طٗاص٠ ع٪ص َا ٜ٪نٌ سبُ٘ َٔ ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ ٚغريٖا

 ٜ٪ثض يف املا٤, ٚخباف١ إسا نإ املا٤ نجريّا طاٖض, ٫ٚ

ٖٝض بغبب ؽضبٗا َٓ٘, ؾإْ٘ ٜٓذػ  .أَا إسا نإ املا٤ ق٬ًّٝ ٚتػ

َِ -ٚريٌٝ سيو: اسبزٜح ايغابل, ٚؾٝ٘: أْ٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي مل حيٌُ  ُع٦ٌ عٔ املا٤, َٚا ٜٓٛب٘ َٔ ايزٚاب ٚايغباع, ؾكاٍ: )إسا بًؼ املا٤ قًتني - َف

َِ  - اشببح(, ٚقٛي٘ ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي يٝغت بٓذػ, إمنا ٖٞ َٔ ايطٛاؾني عًٝهِ ٚايطٛاؾات( , ٚ٭ْ٘ ٜؾل  يف اهلض٠ ٚقز ؽضبت َٔ اإلْا٤: )إْٗا -َف

 .ا٭١َ بٓذاع١ ع٪صٖا, ٚٚدٛب غغٌ ا٭ؽٝا٤, يهإ يف سيو َؾك١, ٖٚٞ َضؾٛع١ عٔ ٖشٙ يف ايػايب. ؾًٛ قًٓا ايتشضط َٓٗا

ُ٘ -إٔ صعٍٛ اهلل  -صمٞ اهلل عٓ٘  -ا ع٪ص ايهًب ؾإْ٘ ظبػ, ٚنشيو اشبٓظٜض,أَا ايهًب: ؾعٔ أبٞ ٖضٜض٠ أَ ًٖ َِ  َف٢ًٖ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ قاٍ: )طٗٛص إْا٤  -َع
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ََٚيَؼ ؾٝ٘ ايهًب, إٔ  بايرتاب( ٜػغً٘ عبع َضات, أ٫ٖٚٔ أسزنِ إسا 

ُ٘ ٔصِدْػ(  ْٖ  "145ا٭ْعاّ: "ٚأَا اشبٓظٜض: ؾًٓذاعت٘, ٚخبج٘, ٚقشاصت٘, قاٍ اهلل تعاىل: )َؾٔإ

 
 آ١ْٝ ايشٖب ٚايؿن١ اشبايق١ ٚاملُ٪٠ ٚغريُٖا ؾ٢ ايطٗاص٠ ؟  اسنض سهِ اعتعُاٍ

١ٓٝ, يبكا٥ٗا ع٢ً ا٭فٌ ٖٚٛ اإلباس١, َا عزا طاٖض٠ َباس١, ٚيٛ ناْت مث جيٛط اعتعُاٍ مجٝع ا٭ٚاْٞ يف ا٭نٌ ٚايؾضب ٚعا٥ض ا٫عتعُاٍ, إسا ناْت

ُ٘ -ا٭نٌ ٚايؾضب ؾُٝٗا خاف١, رٕٚ عا٥ض ا٫عتعُاٍ; يكٛي٘  ايشٖب ٚايؿن١, ؾإْ٘ حيضّ آ١ْٝ ًٖ َِ  َف٢ًٖ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ : )٫ تؾضبٛا يف آ١ْٝ ايشٖب -َع

َِ  -ٛي٘ ٚيهِ يف اآلخض٠( , ٚق فشاؾٗا ؾإْٗا هلِ يف ايزْٝا ٚايؿن١ ٫ٚ تأنًٛا يف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٜؾضب يف آ١ْٝ ايؿن١ إمنا جيضدض  : )ايشٟ-َف٢ًٖ اي

ؾزٍ ع٢ً دٛاط اعتعُاهلا يف ايطٗاص٠. ٚايٓٗٞ عاّ ٜتٓاٍٚ اإلْا٤  ٚايؾضب رٕٚ عا٥ض ا٫عتعُاٍ, يف بطٓ٘ ْاص دِٗٓ( ؾٗشا ْْك ع٢ً ذبضِٜ ا٭نٌ

ٖٛٙ بايشٖب أٚ ايؿن١, أٚ ايشٟ  اشبايك, أٚ َُ  .ؾٝ٘ ؽ٤ٞ َٔ ايشٖب ٚايؿن١امُل

 
 ا٫ْا٤ املنبب َٔ ايشٖب ٚايؿن١ ؟ اسنض سهِ اعتعُاٍ

أَا إٕ ناْت اينب١ َٔ ايؿن١ ٖٚٞ ٜغري٠ ؾإْ٘ جيٛط اعتعُاٍ  إٕ ناْت اينب١ َٔ ايشٖب سضّ اعتعُاٍ اإلْا٤ َطًكّا; يزخٛي٘ ذبت عُّٛ ايٓك,

َِ  ٢ََفًٓ -اهلل  اْهغض قزح صعٍٛ(قاٍ –صمٞ اهلل عٓ٘  - اإلْا٤; سبزٜح أْػ ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  )ايؾِعب عًغ١ً َٔ ؾن١ ؾاربش َهإ -اي

 
 آ١ْٝ ايهؿاص ؟ اسنض سهِ

إ٫ بعز غغًٗا; سبزٜح أبٞ ثعًب١ اشبؾين قاٍ: قًت ٜا صعٍٛ اهلل إْا  ا٭فٌ يف آ١ْٝ ايهؿاص اسبٌ, إ٫ إسا ُعًُت ظباعتٗا, ؾإْ٘ ٫ جيٛط اعتعُاهلا

 ؾٝٗا( آْٝتِٗ؟ قاٍ: )٫ تأنًٛا ؾٝٗا إ٫ إٔ ٫ دبزٚا غريٖا ؾاغغًٖٛا, ثِ نًٛا أؾٓأنٌ يف قّٛ أٌٖ نتاب, بأصض

٘ٔ -ؾإْ٘ جيٛط اعتعُاهلا; ٭ْ٘ ثبت إٔ ايٓيب  ٚأَا إسا مل ُتعًِ ظباعتٗا بإٔ ٜهٕٛ أًٖٗا غري َعضٚؾني مبباؽض٠ ايٓذاع١, ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ  -ََٚع

َََظار٠ اَضأ٠ َؾضن١ , ٚ٭ٕ اهلل عبشاْ٘ قز أباح يٓا طعاّاملا٤ يًٛم ٚأفشاب٘ أخشٚا أٌٖ ايهتاب, ٚقز ٜكزَِّْٛ٘ إيٝٓا يف أٚاِْٝٗ, نُا رعا غ٬ّ  ٤ٛ َٔ 

ُ٘ - ٜٗٛرٟ ايٓيب ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ َٓٔد١ ؾأنٌ َٓٗا -َع  ع٢ً خبظ ؽعري ٚإٖاَي١ َع

 
  ت١؟اسنض سهِ ايطٗاص٠ ؾ٢ اآل١ْٝ املتدش٠ َٔ دًٛر املٝ

٘ٔ ٢ََفًٓ -دًز املٝت١ إسا ربؼ طٗض ٚداط اعتعُاي٘ يكٛي٘  ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َِ  اي ًٖ ٘ٔ -: )أميا إٖاب ربؼ ؾكز طٗض( . ٚ٭ْ٘ -ََٚع ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ  َٓض ع٢ً ؽا٠ َٝت١ -ََٚع

َِ  -ؾكاٍ  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َٗا( . ٖٚشاؾاْتؿعٛا ب٘(  : )ًٖٖا أخشٚا إٖابٗا ؾزبػٛٙ-َف َّ أنًُ  ؾُٝا إسا ناْت املٝت١ مما ؟ ؾكايٛا: إْٗا َٝت١. قاٍ: )ؾإمنا َسُض

 .ذبًٗا ايشنا٠ ٚإ٫ ؾ٬

َِٝت١ّ ٚأَا -أٟ ؽعض املٝت١ املباس١ ا٭نٌ يف ساٍ اسبٝا٠-أَا ؽعضٖا ؾٗٛ طاٖض  ََ  َٕ َُٜهٛ  ِٕ َّا  ايًشِ ؾإْ٘ ظبػ, ٚضبضّ أنً٘. يكٛي٘ تعاىل: )ٔإٖيا َأ ِٚ َر َأ

ِٚ ُ٘ ٔصِدْػ( "ا٭ْعاّ:  ََِغُؿّٛسا َأ ْٖ ِٓٔظٜٕض َؾٔإ َِ ٔخ  "145َيِش

املا٤ ناملًض ٚغريٙ, أٚ بايٓبات املعضٚف نايَكَضظ أٚ ايعضعض  ٚحيقٌ ايزبؼ بتٓعٝـ ا٭س٣ ٚايكشص ايشٟ نإ يف ازبًز, بٛاعط١ َٛار تناف إىل

 .ٚعبُٖٛا

 .اهلض٠ َٚا رْٚٗا يف اشبًك١ ٫ ٜطٗض بايزبؼ, ٚيٛ نإ يف ساٍ اسبٝا٠ طاٖضّاٚأَا َا ٫ ذبً٘ ايشنا٠ ؾإْ٘ ٫ ٜطٗض, ٚع٢ً ٖشا ؾذًز 

 .ٚدًز َا حيضّ أنً٘ ٚيٛ نإ طاٖضّا يف اسبٝا٠ ؾإْ٘ ٫ ٜطٗض بايزباؽ

ٕٖ دًزٙ ٜطٗض بايزباؽ,  ٜطٗض بايزباؽ ٚنٌ سٝٛإ َات, ٚيٝػ َٔ َأنٍٛ ايًشِ, ؾإٕ دًزٙ ٫ ٚاشب٬ف١: إٔ نٌ سٝٛإ َات, ٖٚٛ َٔ َأنٍٛ ايًشِ, ؾإ

 

 اسنض تعضٜـ ا٫عتٓذا٤ ٚتعضٜـ ا٫عتذُاص ؟

 ا٫عتٓذا٤ ٖٛ إطي١ اشباصز َٔ ايغبًٝني بُٝٓا ا٫عتذُاص َٖٛغش٘ بطاٖض َباح َٓل ناسبذض ٚعبٖٛٛجيظ٨ اسزُٖا عٔ ا٫خض

 

 اسنض سهِ اعتكباٍ ايكب١ً ٚاعتزباصٖا ساٍ قنا٤ ؟

 ٤ اسباد١ ؾ٢ ايقشضا٤ ب٬ سا٫ٌ٥ جيٛط اعتكباٍ ايكب١ً ٫ٚاعتزباصٖا ساٍ قنا

ٔ ؽضقٛا سبزٜح اب٢ اٜٛب ا٫ْقاص٣ صم٢ اهلل عٓ٘  قاٍ صعٍٛ اهلل فٌ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )اسا أتٝتِ ايػا٥ط ؾ٬ تغتكبًٛا ايكب١ً ٫ٚ تغتزبضٖٚا ٚيه

 اٚ غضبٛا ( قاٍ ابٛ اٜٛب ؾكزَٓا ايؾاّ ؾٛدزْا َضاسٝض قز بٓٝت عبٛ ايهعب١ ؾٓٓشضف عٓٗا ْٚغتػؿض اهلل
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 اسنض َا ٜغٔ ؾعً٘ عٓز رخٍٛ اشب٤٬ ؟

 ٜغٔ يًزاخٌ إ ٜغ٢ُ اهلل ٜٚكٍٛ بغِ اهلل ايًِٗ ا٢ْ اعٛس بو َٔ اشببح ٚاشببا٥ح ٚتكزِٜ صدً٘ ايٝغض٣

 ٚعٓز اشبضٚز غؿضاْو ٚتكزِٜ صدً٘ اي٢ُٓٝ

 ٫ٚ ٜهؾـ عٛصت٘ ست٢ ٜزْٛ َٔ ا٫صض

 ٜض٣ٚاسا نإ ؾ٢ ايؿنا٤ ٜغتشب ي٘ ا٫بعار ٚا٫عتٓاص ست٢ ٫ 

 

 اسنض َا حيضّ ؾعً٘ ٚ َا ٜهضٙ ؾعً٘ عٓز املتد٢ً عٓز قنا٤ اسباد١ ؟

 حيضّ ايبٍٛ ؾ٢ املا٤ ايضانز-1

 حيضّ ايبٍٛ ؾ٢ ايطضٜل اٚ ايعٌ-2

 ٫ٚ ميغو سنضٙ بُٝٝٓ٘-3

 ٫ٚ ٜغتٓذ٢ بُٝٝٓ٘-4

 ٚ بايطعاّ احملرتّأٚ ايععِ أٚحيضَا٫عتذُاص بايضٚخ -5

 ٚحيضّ قنا٤ اسباد١ ٚعط ايكبٛص-6

 ١ا ٜهضٙ ؾعً٘ عٓز املتد٢ً عٓز قنا٤ اسباد١ اعتكباٍ َٗب ايضٜض ب٬ سا٥ٌ ٚإ ٜبٍٛ ؾ٢ ؽ١ ٚعبٛٙ ٚإ ٜزخٌ اشب٤٬ بؾ٧ ؾٝ٘ سنض ا٫ يًشادَ

 

 اسنض تعضٜـ ايغٛاى ؟

ٚايغٛاى  َٔ عاى, عاى أٟ ريو,َٔ ا٭طع١ُ ٚايضٚا٥ض , ايغٛاى َأخٛس  ايغٛاى: ٖٛ اعتعُاٍ عٛر أٚ عبٛٙ يف ا٭عٓإ أٚ ايًج١; إلطاي١ َا ٜعًل بُٗا

 َكقٛر ب٘ ايؿعٌ ايشٟ ٖٛ تطٗري ا٭عٓإ  ايغٛاى ٖٓا "َضما٠ يًضب ايغٛاى َطٗض٠ يًؿِ"ايعٛر, قٍٛ ايٓيب ٖٛ ايؿعٌ ٖٚٛ

 
  َت٢ ٜتأنز ايغٛاى ٚ مب ٜهٕٛ؟

ايق٠٬. ٚنشا عٓز رخٍٛ املغذز ٚاملٓظٍ; سبزٜح قضا٠٤ ايكضإٓ, ٚعٓز  ٜتأنز عٓز ايٛم٤ٛ, ٚعٓز ا٫ْتباٙ َٔ ايّٓٛ, ٚعٓز تػري صا٥ش١ ايؿِ, ٚعٓز

ِّ ؽ٤ٞ نإ ٜبزأ ايٓيب  :ؽضٜض, عٔ أبٝ٘ قاٍ ايكزاّ بٔ ٘ٔ -عأيت عا٥ؾ١, قًت: بأ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ إسا رخٌ بٝت٘؟ قايت: بايغٛاى . ٜٚتأنز  -ََٚع

 ٚفؿض٠ ا٭عٓإ نشيو عٓز طٍٛ ايغهٛت,

ٌٖ -تؿتت, ٫ٚ جيضح ايؿِ; ؾإٕ ايٓيب ٜغٔ إٔ ٜهٕٛ ايتغٛى بعٛر صطب ٫ ٜ َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ اي٢ُٓٝ  نإ ٜغتاى بعٛر أصاى . ٚي٘ إٔ ٜتغٛى بٝزٙ -اي

 .يف ٖشا ٚاعع أٚ ايٝغض٣, ؾا٭َض

 
 اسنض ؾٛا٥ز ايغٛاى ؟ 

رتنٗا; ملا ؾٝٗا َٔ ؾٛا٥ز عع١ُٝ, َٓٗا: أْ٘ ٜكٟٛ ٖشٙ ايغ١ٓ, ٫ٚ ٜ أْ٘ َطٗض٠ يًؿِ يف ايزْٝا َضما٠ يًضب يف اآلخض٠. ؾٝٓبػٞ يًُغًِ إٔ ٜتعاٖز

 .ا٭عٓإ, ٜٚؾز ايًج١, ٜٚٓكٞ ايقٛت, ٜٚٓؾط ايعبز

ُ٘ ٢ََفًٓ -ايٓيب  . ٖشٙ ايٗغ١َٓ اييت نإ حياؾغ عًٝٗا ًٖ َِ  اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ََِض إجياب, ي٫ٛ خٛف املؾك١-َع  ., ٚنار ٜأَض بٗا أَت٘ َأ

 
 اسنض عٓٔ ايؿطض٠ ؾ٢ ايطٗاص٠ ؟ 

ُ٘ -قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  -صمٞ اهلل عٓ٘  -عٔ أبٞ ٖضٜض٠  ًٖ َِ  َف٢ًٖ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ اإلبط  : )مخػ َٔ ايؿطض٠: ا٫عتشزار ٚاشبتإ ٚقك ايؾاصب ْٚتـ-َع

 )ٚتكًِٝ ا٭ظاؾض

ًُِل ايعا١ْ, ٖٚٞ ايؾعض :ا٫عتشزار .1 إطايت٘ مجاٍ ْٚعاؾ١, ٚميهٔ  امُلَٛع٢. ٚيفايٓابت سٍٛ ايؿضز, مسٞ بشيو ٫عتعُاٍ اسبزٜز٠ ؾٝ٘ ٖٚٞ  ٖٚٛ َس

 .اسبًل ناملظ٬ٜت املقٓع١ إطايت٘ بػري

ؾٛم ضبٌ اإل٬ٜز. قٌٝ:  اسَبَؾَؿ١ ست٢ تربط اسبؾؿ١, ٖٚشا يف سل ايشنض. أَا ا٭ْج٢: ؾكطع سب١ُ طا٥ز٠ ٖٚٛ إطاي١ ازبًز٠ اييت تػطٞ :اشبتإ .2

 .ايضداٍ, ع١ٓ يف سل ايٓغا٤ايزٜو. ٚايقشٝض: أْ٘ ٚادب يف سل  إْٗا تؾب٘ ُعضف

ًَِؿ١  . ٚاسبه١ُ يف ختإ ايضدٌ: تطٗري ايشنض َٔ ايٓذاع١ احملتك١ٓ يف ايُك

َُٔتٗا أٟ: ؽز٠ ؽٗٛتٗا.ٚؾٛا٥زٙ نجري٠ ًِ َُٜكٌِّ َٔ ُغ  .أَا املضأ٠: ؾإْ٘ 
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 .ٜٚغتشب إٔ ٜهٕٛ يف ايّٝٛ ايغابع يًُٛيٛر; ٭ْ٘ أعضع يًرب٤, ٚيٝٓؾأ ايقػري ع٢ً أنٌُ ساٍ

 .ٖٚٛ املبايػ١ يف َققِّ٘; ملا يف سيو َٔ ايتذٌُ, ٚايٓعاؾ١, ٚطبايؿ١ ايهؿاص :ايؾاصب ٚإسؿا٩ٙ.قك 3

ٚإنضاَٗا; ملا يف بكا٤ ايًش١ٝ َٔ ازبُاٍ َٚعٗض ايضدٛي١, ٚقز َعَهَػ  ٚقز ٚصرت ا٭سارٜح ايقشٝش١ يف اسبح ع٢ً َققِّ٘, ٚإعؿا٤ ايًش١ٝ, ٚإصعاهلا

 .ٕ ؽٛاصبِٗ, ٚحيًكٕٛ سباِٖ, أٚ ٜكقضْٚٗاٜٛؾضٚ ايٓاؼ ا٭َض, ؾقاصٚا نجري َٔ

٘ٔ -قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  -صمٞ اهلل عٓ٘  -أبٞ ٖضٜض٠  ٚيف نٌ ٖشا طبايؿ١ يًغ١ٓ ٚا٭ٚاَض ايٛاصر٠ يف ٚدٛب إعؿا٥ٗا; َٓٗا: سزٜح ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  َف

 َِ ًٖ  ايؾٛاصب, ٚأصخٛا ايًش٢, ٚخايؿٛا اجملٛؼ( : )دٗظٚا-ََٚع

ايؿطض٠ ايٓب١ٜٛ  ست٢ تطٍٛ. ٚايتكًِٝ جيًُٗا, ٜٚظٌٜ ا٭ٚعاخ املرتان١ُ ذبتٗا, ٚقز خايـ ٖشٙ ٖٚٛ َقٗقٗا حبٝح ٫ ترتى :.تكًِٝ ا٭ظاؾض4

 .ٚايتكًٝز ٭عزا٤ اهلل ٜطًٕٝٛ أظاؾضِٖ, أٚ أظاؾض إفبع َعني َٔ أٜزِٜٗ. نٌ سيو َٔ تظٜني ايؾٝطإ بعض املغًُني ؾقاصٚا

ٚقطع ايضٚا٥ض ايهض١ٜٗ  ؾٝغٔ إطاي١ ٖشا ايؾعض بايٓتـ أٚ اسبًل أٚ غريُٖا; ملا يف إطايت٘ َٔ ايٓعاؾ١ ايٓابت ؾٝ٘,أٟ إطاي١ ايؾعض  :ْتـ اإلبط .5

ايتذٌُ ٚايتطٗض ٚايٓعاؾ١, ٚيٝهٕٛ املغًِ ع٢ً أسغٔ  ٚدٛر ٖشا ايؾعض, ؾٗشا ٖٛ رٜٓٓا اسبٓٝـ, أَضْا بٗشٙ اشبقاٍ; ملا ؾٝٗا َٔ اييت تتذُع َع

َِ -بزٜٓ٘, َطٝعّا يضب٘, َتبعّا يغ١ٓ ْبٝ٘  ايهؿاص ٚازبٗاٍ, َؿتدضّا ٝزساٍ, َبتعزّا عٔ تكً ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  .- َف

, -ؾٝٗا ايٛعذ ٖٚٞ ايعكز اييت يف ظٗٛص ا٭فابع, جيتُع-املا٤, ٚاملنُن١, ٚغغٌ ايربادِ  ٜٚناف إىل ٖشٙ اشبقاٍ اشبُػ: ايغٛاى, ٚاعتٓؾام

٘ٔ -١ صمٞ اهلل عٓٗا قايت: قاٍ صعٍٛ اهلل سبزٜح عا٥ؾ ٚسيو ٚا٫عتٓذا٤, ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َِ  َف٢ًٖ اي ًٖ : )عؾض َٔ ايؿطض٠: قك ايؾاصب, ٚإعؿا٤ ايًش١ٝ, -ََٚع

أسز صٚا٠ -قاٍ َقعب بٔ ؽٝب١  .ٚغغٌ ايربادِ, ْٚتـ اإلبط, ٚسًل ايعا١ْ, ٚاْتكال املا٤( ٜعين ا٫عتٓذا٤ املا٤, ٚقك ا٭ظؿاص, ٚايغٛاى, ٚاعتٓؾام

  ."املنُن١ : "ْٚغٝت ايعاؽض٠, إ٫ إٔ تهٕٛ-ٜحاسبز

 

 ايٛم٤ٛ, ٚسهُ٘ ؟ اسنض تعضٜـ

ُٛم٤ٛ يػ١: َؾتل َٔ ايٛما٠٤, ٖٚٞ اسبغٔ ٚايٓعاؾ١   .اي

 .ع٢ً فؿ١ طبقٛف١ يف ايؾضع, ع٢ً ٚد٘ ايتعبز هلل تعاىل -ٖٚٞ ايٛد٘ ٚايٝزإ ٚايضأؼ ٚايضد٬ٕ-ٚؽضعّا: اعتعُاٍ املا٤ يف ا٭عنا٤ ا٭صبع١ 

 ٘: أْ٘ ٚادب ع٢ً امُلِشٔزخ إسا أصار ايق٠٬ َٚا يف سهُٗا, نايطٛاف َٚػِّ املقشـٚسهُ

 
 اسنض ايزيٌٝ ع٢ً ٚدٛب ايٛم٤ٛ ٚع٢ً َٔ جيب, َٚت٢ جيب؟ 

ُٓٛا ٔإَسا ََ َٔ آ َٗا اٖئشٜ ٜٗ َٜا َأ ِٜٔز ايزيٌٝ ع٢ً ٚدٛب٘: ؾكٛي٘ تعاىل ) ََٚأ  ِِ َُٖه ُُٚدٛ ِِ ٔإَي٢ ايٖقًَا٠ٔ َؾاِغٔغًُٛا  ُُِت ِِ ٔإَي٢ُق ََُضأؾٔل َُٜه ِِ ٔإَي٢  اِي ًَُه ََٚأِصُد  ِِ ََِغُشٛا ٔبُض٤ُٚٔعُه َٚا

ِٕ َٚٔإ  ٔٔ ِٝ ِٚ َع٢ًَ َعَؿٕض اِيَهِعَب ََِضَم٢ َأ  ِِ ُِٓت ِٕ ُن َٚٔإ ُٖٗضٚا  ُّٓبا َؾاٖط ِِ ُد ُِٓت ِٚ َدا٤َ َأَسْز ُن ِِ َتٔذُزٚا َأ ًَ َِّٓغا٤َ َؾ ُِ اي ََِغُت ِٚ َيا َٔ اِيَػا٥ٔٔط َأ َٔ  ِِ ُِٓه ِّّبا  َٔ ُُٛا َفٔعّٝزا َط ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت

ِِ ُٖٔه ُُٛدٛ ََِغُشٛا ٔب ََا َؾا  ُ٘ ِٓ َٔ  ِِ ِٜٔزُٜه ُٜٔضُٜز ََٚأ  ِٔ ََٚئه ِٔ َسَضٕز  َٔ  ِِ ُِٝه ًَ ٌَ َع َِٝذَع ُ٘ ٔي ًٖ ِِ ُٜٔضُٜز اي ًُٖه ِِ َيَع ُِٝه ًَ ُ٘ َع ََُت ِْٔع  ِٖ ُٝٔت َٚٔي  ِِ َِّضُن َُٝط َٕ( "املا٥ز٠:  ٔي  "6َتِؾُهُضٚ

َِ َفًٖ -ٚقٛي٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ُٗٛص, ٫ٚ فزق١ َٔ ُغًٍُٛ( . ٚقٛي٘  : )٫ ٜكبٌ اهلل ف٠ّ٬ بػري-٢ اي َِ -ُط ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  ٫ ٜكبٌ اهلل ف٠٬ َٔ) :- َف

 .أسزخ ست٢ ٜتٛمأ(

 .ٚاإلمجاعٚمل ٜٓكٌ عٔ أسز َٔ املغًُني يف سيو خ٬ف, ؾجبتت بشيو َؾضٚع١ٝ ايٛم٤ٛ: بايهتاب, ٚايغ١ٓ, 

ِٔ جيب: ؾٝذب ع٢ً املغًِ ايبايؼ ايعاقٌ إسا أصار ايق٠٬ َٚا يف سهُٗا ََ  .ٚأَا ع٢ً 

 .ٚأَا َت٢ جيب؟ ؾإسا رخٌ ٚقت ايق٠٬ أٚ أصار اإلْغإ ايؿعٌ ايشٟ ٜؾرتط ي٘ ايٛم٤ٛ, ٚإٕ مل ٜهٔ سيو َتعًكّا بٛقت, نايطٛاف َٚػ املقشـ

 
 اسنض ؽضٚط ايٛم٤ٛ ؟ 

 ., ٚايتُٝٝظ, ؾ٬ ٜقض َٔ ايهاؾض, ٫ٚ اجملٕٓٛ, ٫ٚ ٜهٕٛ َعتربّا َٔ ايقػري ايشٟ رٕٚ عٔ ايتُٝٝظأ( اإلع٬ّ, ٚايعكٌ

َِ -ب( اي١ٝٓ: سبزٜح: )إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات( . ٫ٚ ٜؾضع ايتًؿغ بٗا; يعزّ ثبٛت٘ عٔ ايٓيب  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  .- َف٢ًٖ اي

 .ملا٤ ايٓذػ ؾ٬ ٜقض ايٛم٤ٛ ب٘ز( املا٤ ايطٗٛص: ملا تكزّ يف املٝاٙ, أَا ا

 .ر( إطاي١ َا ميٓع ٚفٍٛ املا٤ إىل ايبؾض٠, َٔ مشع أٚ عذني ٚعبُٖٛا: نط٤٬ ا٭ظاؾض ايشٟ ٜعضف بني ايٓغا٤ ايّٝٛ

 .ٖـ( ا٫عتذُاص أٚ ا٫عتٓذا٤ عٓز ٚدٛر عببُٗا ملا تكزّ

 .ٚ( املٛا٠٫

 .ط( ايرتتٝب. ٚعٝأتٞ ايه٬ّ عًُٝٗا بعز قًٌٝ

 .ا٭عنا٤ ايٛادب غغًٗا ح( غغٌ مجٝع

 



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  التمهيديةالفرقة  الفقه الميسرمن كتاب  الطهارةملزمة س و ج كتاب    

 

 6 

 اسنض ؾضٚض ايٛم٤ٛ ايغت١ ؟ 

ِِ ٔإَي٢ ايٖقًَا٠ٔ .1 ُُِت ِِ( طاملا٥ز٠:  غغٌ ايٛد٘ بهاًَ٘; يكٛي٘ تعاىل: )ٔإَسا ُق َُٖه ُُٚدٛ   .ٚا٭ْـ َٔ ايٛد٘ ص, َٚٓ٘ املنُن١ ٚا٫عتٓؾام; ٭ٕ ايؿ6َِؾاِغٔغًُٛا 

ََُضأؾٔل(  .2 ِِ ٔإَي٢ اِي َُٜه ِٜٔز ََٚأ  غغٌ ايٝزٜٔ إىل املضؾكني; يكٛي٘ تعاىل: )

3 )ِِ ََِغُشٛا ٔبُض٤ُٚٔعُه َٚا  .َغض ايضأؼ نً٘ َع ا٭سْني; يكٛي٘ تعاىل: )

َِ  -ٚقٛي٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ُٜذظ٨ َغض بعض ايضأؼ رٕٚ بعن٘-َف  .: )ا٭سْإ َٔ ايضأؼ( ؾ٬ 

ٔٔ( .غغٌ ايضدًني 4 ِٝ ِِ ٔإَي٢ اِيَهِعَب ًَُه ََٚأِصُد  إىل ايهعبني; يكٛي٘ تعاىل: )

ُ٘ -ايرتتٝب: ٭ٕ اهلل تعاىل سنضٙ َضتبّا; ٚتٛمأ صعٍٛ اهلل  .5 ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ؾايضأؼ,  َضتبّا ع٢ً سغب َا سنض اهلل عبشاْ٘: ايٛد٘, ؾايٝزٜٔ, -َع

ٌٖ -ٚصر سيو يف فؿ١ ٚم٥ٛ٘  ؾايضدًني, نُا َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  .اهلل بٔ طٜز ٚغريٙ يف سزٜح عبز -اي

َِ  -ايٓيب  .املٛا٠٫: بإٔ ٜهٕٛ غغٌ ايعنٛ عكب ايشٟ قبً٘ َباؽض٠ بزٕٚ تأخري, ؾكز نا6ٕ  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي بٔ  ٜتٛمأ َتٛايّٝا, ٚسبزٜح خايز -َف

ََٚع - َعزإ: )إٔ ايٓيب  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ َف قزص ايزصِٖ مل ٜقبٗا املا٤, ؾأَضٙ إٔ ٜعٝز ايٛم٤ٛ( ؾًٛ مل تهٔ  صأ٣ صد٬ّ ٜقًٞ ٚيف ظٗض قزَ٘ ُيَُع١ْ -ًٖ

َُِع١: املٛمع ايشٟ مل ٜقب٘ ؽضطّا ٭َضٙ بػغٌ َا املٛا٠٫  .املا٤ يف ايٛم٤ٛ أٚ ايػغٌ ؾات٘, ٚمل ٜأَضٙ بإعار٠ ايٛم٤ٛ نً٘. ٚايًٗ

 
 اسنض عٓٔ ايٛم٤ٛ ؟

َِ  ٢َفًٖ -١ يف أٚي٘: يكٛي٘ ايتغُٝ .1 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  : )٫ ٚم٤ٛ ملٔ مل ٜشنض اعِ اهلل عًٝ٘(-اي

َِ  -ايغٛاى: يكٛي٘  .2 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  : )ي٫ٛ إٔ أؽل ع٢ً أَيت ٭َضتِٗ بايغٛاى َع نٌ ٚم٤ٛ(-َف٢ًٖ اي

ُ٘ َع -.غغٌ ايهؿني ث٬ثّا يف أٍٚ ايٛم٤ٛ: يؿعً٘ 3 ًٖ ٌٖ اي َ٘ٔف ِٝ ًَ  َِ ًٖ  .سيو, إس نإ ٜػغٌ نؿٝ٘ ث٬ثّا نُا ٚصر يف فؿ١ ٚم٥ٛ٘ -ََٚع

َِ  - املبايػ١ يف املنُن١ ٚا٫عتٓؾام يػري ايقا٥ِ: ؾكز ٚصر يف فؿ١ ٚم٥ٛ٘ .4 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ٌٖ -: )ؾُنَُض ٚاعتَٓجض(, ٚيكٛي٘ -َف ٘ٔ َف ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  اي

 َِ ًٖ  ٓؾام إ٫ إٔ تهٕٛ فا٥ُّا(: )ٚبايؼ يف ا٫عت-ََٚع

َِ  - ايزيو, ٚربًٌٝ ايًش١ٝ ايهجٝؿ١ باملا٤ ست٢ ٜزخٌ املا٤ يف راخًٗا: يؿعً٘ .5 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ٚنشيو )نإ  , , ؾإْ٘ )نإ إسا تٛمأ ٜزيو سصاعٝ٘(-َف

 .ذبت سٓه٘ ٚخيًٌ ب٘ سبٝت٘( ٜزخٌ املا٤

ُ٘ -ٚايضدًني: يؿعً٘ تكزِٜ اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝغض٣ يف ايٝزٜٔ  .6 ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ؽأْ٘  , ؾإْ٘ )نإ حيب ايتٝأَ يف تٓعً٘ ٚتضدً٘ ٚطٗٛصٙ ٚيف-َع

 .نً٘(

َِ  -ث٬ثّا, يؿعً٘  تجًٝح ايػغٌ يف ايٛد٘ ٚايٝزٜٔ ٚايضدًني: ؾايٛادب َض٠ ٚاسز٠, ٜٚغتشب .7 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َض٠ َض٠ تٛمأ  ؾكز ثبت عٓ٘: )أْ٘ -َف

 )ٚث٬ثّا ث٬ثّا َٚضتني َضتني

َِ ٢ََفًٓ -ايشنض ايٛاصر بعز ايٛم٤ٛ: يكٛي٘  .8 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٫ ؽضٜو  َا َٓهِ أسز ٜتٛمأ ؾٝغبؼ ايٛم٤ٛ ثِ ٜكٍٛ: أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسزٙ(  اي

 )ٌ َٔ أٜٗا ؽا٤عبزٙ ٚصعٛي٘, إ٫ ؾتشت ي٘ أبٛاب ازب١ٓ ايجُا١ْٝ, ٜزخ ي٘, ٚأؽٗز إٔ ضبُزّا

 
 اسنض ْٛاقض ايٛم٤ٛ ايغت١ ؟ 

ّٜٓا أٚ رّ اعتشام١ أٚ صحيّا ق٬ًّٝ نإ أٚ اشباصز َٔ ايغبًٝني: أٟ َٔ طبضز ايبٍٛ ٚايػا٥ط, ٚاشباصز: إَا إٔ ٜهٕٛ .1 ّٝٓا أٚ َش نجريّا;  ب٫ّٛ أٚ غا٥طّا أٚ َٓ

َٔ اِيَػا٥ٔٔط( طايٓغ َٔ  ِِ ُِٓه َٔ ِٚ َدا٤َ َأَسْز  َِ  )٫ ٜكبٌ اهلل ف٠٬ أسزنِ إسا أسزخ - ص. ٚقٛي43٘ا٤: يكٛي٘ تعاىل)َأ ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ست٢ ٜتٛمأ( ٚقز تكٖزّ.  َف

َِ  - ٚقٛي٘ ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ٌٖ ايًٖ َِ  - : )ٚيهٔ َٔ غا٥ط أٚ بٍٛ ّْٚٛ( . ٚقٛي٘-َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ٜٓقضف ست٢  ٬ؾُٝٔ ؽو ٌٖ خضز َٓ٘ صٜض أٚ ٫: )ؾ -َف

  جيز صحيّا( ٜغُع فٛتّا أٚ

يف ايٓقٛل ايغابك١, ٚإٕ نإ غريُٖا نايزّ ٚايك٤ٞ: ؾإٕ ؾشؿ  خضٚز ايٓذاع١ َٔ بك١ٝ ايبزٕ: ؾإٕ نإ ب٫ّٛ أٚ غا٥طّا ْكض َطًكّا يزخٛي٘ .2

 .با٭سٛط, ٚإٕ نإ ٜغريّا ؾ٬ ٜتٛمأ َٓ٘ با٫تؿام ؾاَ٭ٚىل إٔ ٜتٛمأ َٓ٘; ع٬ُّ َٚنُجَض

٘ٔ -طٚاٍ ايعكٌ أٚ تػطٝت٘ بإغُا٤ أٚ ّْٛ: يكٛي٘  .3 ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ َٚٔنا٤ُ ايٖغ٘ ؾُٔ-ََٚع ْاّ ؾًٝتٛمأ( ٚأَا  : )ٚيهٔ َٔ غا٥ط ٚبٍٛ ّْٚٛ(. ٚقٛي٘: )ايعني 

١٦ٖٝ نإ ايّٓٛ, أَا ايّٓٛ ايٝغري  ٜبك٢ َع٘ إرصاى ع٢ً أٟ ٚاإلغُا٤ ٚايغهض ٚعبٛٙ ؾٝٓكض إمجاعّا, ٚايّٓٛ ايٓاقض ٖٛ املغتػضم ايشٟ ٫ ازبٕٓٛ

َُٜقًٕٗٛ, -اهلل عِٓٗ صمٞ-ايٛم٤ٛ, ٭ٕ ايقشاب١  ؾإْ٘ ٫ ٜٓكض  ٫ٚ ٜتٛم٪ٕٚ نإ ٜقٝبِٗ ايٓعاؼ ِٖٚ يف اْتعاص ايق٠٬, ٜٚكَٕٛٛ, 

ََٚع - َػ ؾضز اآلرَٞ ب٬ سا٥ٌ: سبزٜح بغض٠ بٓت فؿٛإ صمٞ اهلل عٓٗا إٔ ايٓيب .4  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َِ َف٢ًٖ اي قاٍ: )َٔ َٓػ سنضٙ ؾًٝتٛمأ( ٚيف  -ًٖ

 َٓػ ؾضد٘ ؾًٝتٛمأ( أبٞ أٜٛب ٚأّ سبٝب١: )َٔ سزٜح

ُ٘ -أنٌ سبِ اإلبٌ: سبزٜح دابض بٔ مسض٠ إٔ صد٬ّ عأٍ ايٓيب  .5 ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ٫  : أْتٛمأ َٔ سبّٛ ايػِٓ؟ قاٍ: )إٕ ؽ٦ت تٛمأ ٚإٕ ؽ٦ت-َع

 ّٛ اإلبٌ؟ قاٍ: )ْعِ تٛمأ َٔ سبّٛ اإلبٌ(سب تتٛمأ(, قاٍ: أْتٛمأ َٔ
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ٕٔ َؾَكِز .6 َِٜهُؿِض ٔباِئإمَيا  ِٔ ََ َٚ ُ٘( طاملا٥ز٠:  ايضر٠ عٔ اإلع٬ّ: يكٛي٘ تعاىل: ) ًُ َُ  .ص. ٚنٌ َا أٚدب ايػغٌ أٚدب ايٛم٤ٛ غري املٛت5َسٔبَط َع

 
 اسنض َا جيب عًٝ٘ ايٛم٤ٛ ؟ 

ُٗٛص, ٫ٚ فزق١ َٔ غًٍٛايق٠٬: سبزٜح ابٔ عُض َضؾٛعّا: )٫ ٜكبٌ ا.1  )هلل ف٠٬ بػري ُط

َِ  ٢َفًٖ -ايطٛاف بايبٝت اسبضاّ ؾضمّا نإ أٚ ْؿ٬ّ: يؿعً٘ .2 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  ))ؾإْ٘ تٛمأ ثِ طاف بايبٝت -اي

َِ  -ٚيكٛي٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  اسبا٥ض َٔ ايطٛاف ست٢ تطٗض)ايطٛاف بايبٝت ف٠٬ إ٫ إٔ اهلل أباح ؾٝ٘ ايه٬ّ(ٚملٓع٘  -َف

ُ٘ ٔإٖيا .3 َُٗغ َٜ َٕ( طايٛاقع١:  َػ املقشـ ببؾضت٘ ب٬ سا٥ٌ: يكٛي٘ تعاىل: )َيا  ُٖٗضٚ َُُط ٘ٔ -ص. ٚيكٛي٘ 79اِي ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ  : )٫ ميػ ايكضإٓ إ٫ طاٖض(-ََٚع

 
 اسنض َا ٜغتشب ي٘ ايٛم٤ٛ ؟ 

 .ٕعٓز سنض اهلل تعاىل ٚقضا٠٤ ايكضآ .1

َِ  -عٓز نٌ ف٠٬: ملٛاظبت٘  .2 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ُ٘ -قاٍ: )نإ ايٓيب  -صمٞ اهلل عٓ٘  -نُا يف سزٜح أْػ  ع٢ً سيو, -َف ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  -َع

 ف٠٬( ٜتٛمأعٓز نٌ

 -إٔ صعٍٛ اهلل  -صمٞ اهلل عٓ٘  -: سبزٜح أبٞ ععٝز اشبزصٟ ايؾضب ٜغتشب ايٛم٤ٛ يًذٓب إسا أصار إٔ ٜعٛر يًذُاع, أٚ أصار ايّٓٛ أٚ ا٭نٌ أٚ .3

ٌٖ َِ َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٘ٔ -ٚسبزٜح عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا: )إٔ صعٍٛ اهلل  قاٍ: )إسا أت٢ أسزنِ أًٖ٘, ثِ أصار إٔ ٜعٛر, ؾًٝتٛمأ( - اي ِٝ ُ٘ َعًَ ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ  -ََٚع

 )ٚيف صٚا١ٜ هلا: )ؾأصار إٔ ٜأنٌ أٚ ٜٓاّ ٜٓاّ( ٚم٤ٛٙ يًق٠٬, قبٌ إٔ نإ إسا أصار إٔ ٜٓاّ ٖٚٛ دٓب, تٛمأ

َِ  - ايٛم٤ٛ قبٌ ايػغٌ: سبزٜح عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا قايت: )نإ صعٍٛ اهلل .4 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ٌٖ ايًٖ ٜزٜ٘, ثِ  إسا اغتغٌ َٔ ازبٓاب١ ٜبزأ, ؾٝػغٌ -َف

 أ ٚم٤ٛٙ يًق٠٬...( مشاي٘, ؾٝػغٌ ؾضد٘, ثِ ٜتٛم ٜؿضؽ بُٝٝٓ٘ ع٢ً

َِ  - قاٍ: قاٍ ايٓيب -صمٞ اهلل عٓ٘  -.عٓز ايّٓٛ: سبزٜح ايربا٤ بٔ عاطب 5 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي يًق٠٬, ثِ  : )إسا أتٝت َنذعو ؾتٖٛمأ ٚم٤ٛى-َف

 (...امطذع ع٢ً ؽكو ا٭مئ

 

 اسنض سهِ املغض ع٢ً اشبؿني ٚريًٝ٘ ؟

ربؿٝؿّا َٓ٘ ع٢ً عبارٙ ٚرؾعّا يًشضز ٚاملؾك١ عِٓٗ. ٚقز رٍ  -عظ ٚدٌ-ٖٚٛ صخق١ َٔ اهلل  .أٌٖ ايغ١ٓ ٚازبُاع١املغض ع٢ً اشبؿني دا٥ظ باتؿام 

  .ٚاإلمجاع ع٢ً دٛاطٙ ايغ١ٓ

َِ  –أَا ايغ١ٓ: ؾكز تٛاتضت ا٭سارٜح ايقشٝش١ ع٢ً ثبٛت٘ عٔ ايٓيب  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  .َٔ ؾعً٘ ٚأَضٙ بشيو ٚتضخٝق٘ ؾٝ٘ -َف٢ًٖ اي

ُ٘ -ٚقاٍ اسبغٔ ايبقضٟ: سزثين عبعٕٛ َٔ أفشاب صعٍٛ اهلل  ًٖ َِ  َف٢ًٖ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  أْ٘ َغض ع٢ً اشبؿني. َٚٔ ٖشٙ ا٭سارٜح: سزٜح دضٜض بٔ -َع

َِ  - عبز اهلل قاٍ: )صأٜت صعٍٛ اهلل ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  باٍ ثِ تٛمأ َٚغض ع٢ً خؿٝ٘( . -َف

 
 ٢ً اشبؿني, َٚا ٜكّٛ َكاَِٗ ؟اسنض ؽضٚط املغض ع 

َِ  -ملا ص٣ٚ املػري٠ قاٍ: نٓت َع ايٓيب  :يبغُٗا ع٢ً طٗاص٠.1 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  يف عؿض ؾأٖٜٛت ٭ْظع خؿٝ٘ ؾكاٍ: )رعُٗا ؾإْٞ أرخًتُٗا -َف

 طاٖضتني, ؾُغض عًُٝٗا(

 .ٌ ايؿضض ؽ٤ٞ, مل ٜقض املغضأٟ: املؿضٚض غغً٘ َٔ ايضدٌ, ؾًٛ ظٗض َٔ ضب :عرتُٖا حملٌ ايؿضض .2

 .ؾ٬ جيٛط املغض ع٢ً املػقٛب, ٚاملغضٚم, ٫ٚ اسبضٜض يضدٌ; ٭ٕ يبغ٘ َعق١ٝ, ؾ٬ تغتباح ب٘ ايضخق١ :إباستُٗا .3

 .ؾ٬ ٜقض املغض ع٢ً ايٓذػ, ناملتدش َٔ دًز محاص :طٗاص٠ عُٝٓٗا .4

 .١, ٚيًُغاؾض ث٬ث١ أٜاّ بًٝايٖٝٗٔٚٞ يًُكِٝ ّٜٛ ٚيًٝ :إٔ ٜهٕٛ املغض يف املز٠ احملزر٠ ؽضعّا .5

 

 اسنض نٝؿ١ٝ املغض ع٢ً اشبؿني ٚازببري٠ ٚفؿت٘ َٚزت٘ ؟

املػري٠ بٔ ؽعب١  سيو َا ٜطًل عًٝ٘ اعِ املغض. ٚنٝؿ١ٝ املغض: إٔ ميغض أنجض أع٢ً اشبـ; سبزٜح احملٌ املؾضٚع َغش٘ ظاٖض اشبـ, ٚايٛادب يف

ٖٝٔ ؾٝ٘ ٚفـ ٌٖ  -َغض صعٍٛ اهلل  ايشٟ ب َِ َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َِ  -ؾكاٍ: )صأٜت ايٓيب  ع٢ً خؿ٘ يف ايٛم٤ٛ, -اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  :ميغض ع٢ً اشبؿني -َف

  ع٢ً ظاٖضُٖا(

ٞٓ ٫ٚ جيظ٨ َغض ز صأٜت ايزٜٔ بايضأٟ يهإ أعؿٌ اشبـ أٚىل باملغض َٔ أع٬ٙ, ٚق : )يٛ نإ-صمٞ اهلل عٓ٘  - أعؿً٘ ٚعكب٘ ٫ٚ ٜغٔ. يكٍٛ عً

٘ٔ - ايٓيب ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ  .ايهضا١ٖ ميغض ع٢ً ظاٖض خؿ٘( . ٚيٛ مجع بني ا٭ع٢ً ٚا٭عؿٌ َفٖض َع -ََٚع
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 : اَا َزت٘ ٢ٖ

ٝايٝٗا, ٚي١ًٝ, ٚبايٓغب١ يًُغاؾض عؿضّا ٜبٝض ي٘ ايكقض: ث٬ث١ أٜاّ بً َٚز٠ املغض ع٢ً اشبؿني بايٓغب١ يًُكِٝ َٚٔ عؿضٙ ٫ ٜبٝض ي٘ ايكقض: ّٜٛ

َِ  -دعٌ صعٍٛ اهلل ) :قاٍ -صمٞ اهلل عٓ٘  -عًٞ  سبزٜح ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ًٖ ٌٖ اي  . يًُغاؾض, َّٜٚٛا ٚي١ًٝ يًُكِٝ( ث٬ث١ أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ -َف

 
 اسنض َبط٬ت املغض ع٢ً اشبؿني ٚازببري٠ ٚابتزا٤ َز٠ املغض ؟

َِ  - غاٍ قاٍ: )نإ ايٓيبإسا سقٌ َا ٜٛدب ايػغٌ بطٌ املغض, سبزٜح فؿٛإ بٔ ع .1 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي خؿاؾٓا  ٜأَضْا إسا نٓا عؿضّا أ٫ ْٓظع -َف

 . إ٫ َٔ دٓاب١( ث٬ث١ أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ

 .إسا ظٗض بعض ضبٌ ايؿضض, أٟ: ظٗٛص بعض ايكزّ, بطٌ املغض .2

 .ايعًِْظع اشبؿني ٜبطٌ املغض, ْٚظع أسز اشبؿني نٓظعُٗا يف قٍٛ أنجض أٌٖ  .3

 .اْكنا٤ َز٠ املغض َبطٌ ي٘; ٭ٕ املغض َ٪قت بظَٔ َعني َٔ قبٌ ايؾاصع, ؾ٬ دبٛط ايظٜار٠ ع٢ً املز٠ املكضص٠ ملؿّٗٛ أسارٜح ايتٛقٝت .4

 ٚتبتز٨ َز٠ املغض َٔ اسبزخ بعز ايًبػ,

 

 اسنض تعضٜـ ازببري٠ َٚا جيٛط ؾ٢ َغا١ً٥ املغض ع٢ً ازببري٠ ٚايعُا١َ ٚمخض ايٓغا٤ ؟

تٛمع ع٢ً  ع٢ً ايهغض يٝذرب ًٜٚت٦ِ, ٚميغض عًٝٗا. ٚنشيو ميغض ع٢ً ايًقٛم ٚايًؿا٥ـ اييت ٖٞ أعٛار ٚعبٖٛا نازببػ مما ٜضبط :ري٠ازبب

  .َِْظُع َا طار ع٢ً اسباد١ ميغض عًٝٗا بؾضط إٔ تهٕٛ ع٢ً قزص اسباد١, ؾإٕ دباٚطت قزص اسباد١ يظَ٘ ازبضٚح, ؾهٌ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤

 اسبزخ ا٭نرب ٚا٭فػض, ٚيٝػ يًُغض عًٝٗا ٚقت ضبزر بٌ ميغض عًٝٗا إىل ْظعٗا أٚ ؽؿا٤ َا ذبتٗا. ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو: ٚجيٛط املغض عًٝٗا يف

 .مضٚص٠ ٚاينضٚص٠ تكزص بكزصٖا ٫ٚ ؾضم ؾٝٗا بني اسبزثني إٔ املغض ع٢ً ازببري٠

 –)إٔ ايٓيب  -صمٞ اهلل عٓ٘  -٢ً سيو: سزٜح املػري٠ بٔ ؽعب١ ع ٚنشيو جيٛط املغض ع٢ً ايعُا١َ, ٖٚٞ َا ٜعُِ ب٘ ايضأؼ, ٜٚهٛص عًٝ٘, ٚايزيٌٝ

ٌٖ َِ َف ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  )َغض ع٢ً عُاَت٘ ٚع٢ً ايٓاف١ٝ ٚاشبؿني - اي

 .املز٠ احملزر٠ يًُغض ع٢ً اشبؿني, يهإ سغّٓا

ايضأؼ  يف ْظع٘, أٚ ملضض يف ايضأؼ أٚ عبٛ سيو. ٚيٛ نإ إ٫ إسا نإ ٖٓاى َؾك١ أَا مخاص املضأ٠ ٖٚٛ َا تػطٞ ب٘ صأعٗا, ؾا٭ٚىل أ٫ متغض عًٝ٘,

َِ ٢َفًٖ -غريٙ ؾٝذٛط املغض عًٝ٘; يؿعٌ ايٓيب  ًَبزّا حبٓا٤ أٚ ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٚعَُّٛا طٗاص٠ ايضأؼ ؾٝٗا ؽ٤ٞ َٔ ايتغٌٗٝ ٚايتٝغري ع٢ً ٖشٙ  .- اي

 .ا٭١َ

 

 اسنض َع٢ٓ ايػغٌ, ٚسهُ٘ ؟

َٜػغً٘ َغِغ٬ّ ُٚغِغ٬ّ, ٖٚٛ متاّ غغٌ ازبغز نً٘ َقزص :ايُػغٌ يػ١ :َعٓاٙ  .َٔ غغٌ ايؾ٤ٞ 

 .تعُِٝ ايبزٕ باملا٤. أٚ: اعتعُاٍ َا٤ طٗٛص يف مجٝع ايبزٕ, ع٢ً فؿ١ طبقٛف١, ع٢ً ٚد٘ ايتعبز هلل عبشاْ٘ :َٚعٓاٙ ؽضعّا

ِِ َٚٔإٕ ﴿ٚايػغٌ ٚادب إسا ٚدز عبب يٛدٛب٘. يكٛي٘ تعاىل:  :سهُ٘ ُّٓبا ُنُٓت  ] 6: املا٥ز٠ط ﴾ُٖٗضٚا اٖطَؾ ُد

 
 اسنض َٛدبات ايػغٌ ؟

ُّٓبا ٜٚؾرتط إٔ ٜهٕٛ :خضٚز امليٓن َٔ طبضد٘ .1 ِِ ُد ُِٓت ِٕ ُن َٚٔإ ُٖٗضٚا( طاملا٥ز٠:  رؾكّا بًش٠ َٔ سنض أٚ أْج٢, يكٛي٘ تعاىل: ) ٌٖ -ص, ٚيكٛي٘ 6َؾاٖط ٘ٔ  َف ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ اي

 َِ ًٖ ٘ٔ - ٜهٔ ْا٥ُّا ٚعبٛٙ ؾ٬ تؾرتط ايًش٠; ٭ٕ ايٓا٥ِ قز ٫ حيػ ب٘, ٚيكٛي٘ ؾاغتغٌ(. َا مليعًٞ: )إسا َؾَنِدَت املا٤  -ََٚع ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي َِ  َف ًٖ ملا  -ََٚع

 .املا٤( ٖٚشا نً٘ صبُع عًٝ٘ ع٦ٌ: ٌٖ ع٢ً املضأ٠ غغٌ إسا استًُت؟ قاٍ: )ْعِ إسا صأت

َِ  -إْظاٍ ب٬ سا٥ٌ: يكٛي٘  تػٝٝب سؾؿ١ ايشنض نًٗا أٚ قزصٖا يف ايؿضز, ٚإٕ مل حيقٌ.2 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  : )إسا دًػ بني ؽعبٗا ا٭صبع, َٚػ-َف

َٕ, ٚدب ايػغٌ(. يهٔ ٫ جيب ايػغٌ يف ٖشٙ اسباي١ إ٫ ع٢ً ابٔ عؾض أٚ بٓت تغع ؾُا ؾٛم ُٕ اشبتا  .اشبتا

ََٚعًٖ ٢َفًٖ -.إع٬ّ ايهاؾض ٚيٛ َضتزّا)٭ٕ ايٓيب 3  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  أَض قٝػ بٔ عافِ سني أعًِ إٔ ٜػتغٌ( -َِ اي

َِ  ٢ََفًٓ -سبزٜح عا٥ؾ١ إٔ ايٓيب  :اْكطاع رّ اسبٝض ٚايٓؿاؼ .4 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ قاٍ يؿاط١ُ بٓت أبٞ سبٝؿ: )إسا أقبًت اسبٝن١ ؾزعٞ ايق٠٬,  -اي

ِّ(. ٚايٓؿاؼ ناسبٝض باإلمجاع ٚإسا  .أربضت ؾاغتغًٞ َٚف

َ٘ٔف -يكٛي٘  :املٛت .5 ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َِ  ٌٖ اي ًٖ يٛ نإ عٔ سزخ مل ٜضتؿع َع بكا٤  يف سزٜح غغٌ ابٓت٘ طٜٓب سني تٛؾٝت: )اغغًٓٗا(. ٚسيو تعبزّا; ٭ْ٘ -ََٚع

 .عبب٘
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 اسنض ا٫غغاٍ املغتشب١ ؟ 

 :ٚأَا ا٭غغاٍ املغ١ْٛٓ ٚاملغتشب١, ؾٗٞتكزّ بٝإ ا٭غغاٍ ايٛادب١, 

َِ  ٢ََفًٓ -أبٞ صاؾع إٔ ايٓيب  سبزٜح :ا٫غتغاٍ عٓز نٌ مجاع .1 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ نإ سات ي١ًٝ ٜػتغٌ عٓز ٖشٙ ٚعٓز ٖشٙ قاٍ: ؾكًت ٜا صعٍٛ اهلل  -اي

 )دبعً٘ ٚاسزّا؟ قاٍ: )ٖشا أطن٢ ٚأطٝب ٚأطٗض أ٫

َِ  ٢ََفًٓ -يكٛي٘  :ايػغٌ يًذُع١ .2 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  .ٛ آنز ا٭غغاٍ املغتشب١ٖٚ): )إسا دا٤ أسزنِ ازبُع١ ؾًٝػتغٌ-اي

 .ا٫غتغاٍ يًعٝزٜٔ.3

َِ  -ؾإْ٘  :ا٫غتغاٍ عٓز اإلسضاّ بايعُض٠ ٚاسبر .4 ََٚعًٖ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي  .اغتغٌ إلسضاَ٘ -َف

َِ  ٢ََفًٓ -يكٛي٘  :ايػغٌ َٔ غغٌ املٝت .5 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌَ َٝتّا ؾًٝػتغٌ(-اي  : )َٔ َغٖغ

 
 ٢ً َٔ جيب عًٝ٘ ايػغٌ ؟ا٫سهاّ املرتتب١ ع 

 . ٜغُْٛٗا: َا حيضّ ع٢ً ازبٓب َظاٚيت٘ َٔ ا٭عُاٍ

ُّٓبا .1 ََٚيا ُد ٌٕ َسٖت٢ َتِػَتٔغًُٛا( طايٓغا٤:  ٫ جيٛط ي٘ املهح يف املغذز إ٫ عابض عبٌٝ يكٛي٘ تعاىل: )  ي٘ املهح يف ص, ؾإسا تٛمأ داط43ٔإٖيا َعأبٔضٟ َعٔبٝ

ُ٘ ٢ََفًٓ -ايقشاب١ ع٢ً عٗز ايٓيب  املغذز,يجبٛت سيو عٔ مجاع١ َٔ ًٖ َِ  اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  ., ٚ٭ٕ ايٛم٤ٛ خيؿـ اسبزخ, ٚايٛم٤ٛ أسز ايطٗٛصٜٔ-َع

ُ٘ ٔإٖيا .2 َُٗغ َٜ َٕ( طايٛاقع١:  ٫ جيٛط ي٘ َػ املقشـ. يكٛي٘ تعاىل: )َيا  ُٖٗضٚ َُُط ٘ٔ ٢َفًٖ -ص. ٚقٛي٘ 79اِي ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َِ  اي ًٖ  املقشـ إ٫ طاٖض(: )٫ ميػ -ََٚع

 ..٫ جيٛط ي٘ قضا٠٤ ايكضإٓ. ؾ٬ ٜكضأ ازبٓب ؽ٦ّٝا َٔ ايكضإٓ ست٢ ٜػتغ3ٌ

ازبٓاب١( , ٚ٭ٕ يف َٓع٘ َٔ ايكضا٠٤ سٖجّا ي٘ ع٢ً املبارص٠ إىل  سبزٜح عًٞ قاٍ: )نإ عًٝ٘ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ ٫ ميٓع٘ َٔ قضا٠٤ ايكضإٓ ؽ٤ٞ إ٫

 .٠٤ايكضا ٚإطاي١ املاْع ي٘ َٔ ا٫غتغاٍ,

 ..ايطٛاف بايبٝت5                 ايق٠٬ .4

 
 اسنض فؿ١ ايػغٌ ٚنٝؿٝت٘ ؟ 

 .يًػغٌ َٔ ازبٓاب١ نٝؿٝتإ, نٝؿ١ٝ اعتشباب, ٚنٝؿ١ٝ إدظا٤

 .ٜعين ٜغتشب إٔ تػتغٌ بٗشٙ ايقؿ١ ٚنٝؿ١ٝ اإلدظا٤ مبع٢ٓ يٛ أْو اغتغًت بٗشٙ ايقؿ١ دبظ٥و أَا نٝؿ١ٝ ا٫عتشباب:

ٖٞ: )إٔ ٜػغٌ ٜزٜ٘, ثِ ٜػغٌ ؾضد٘, َٚا أفاب٘ َٔ ا٭س٣, ثِ  ٞ فؿ١ ايٓيب نُا نإ ٜػتغٌ ؾٝكٍٛ إٔ نٝؿ١ٝ ا٫غتغاٍٖٚ أَا فؿ١ ا٫عتشباب:

صأع٘, َزخ٬ّ أفابع٘ يف  ٚاملضأ٠ ا٫ثٓني ٜؾرتنإ يف ٖشٙ ايقؿ١) ثِ ٜأخش بٝزٙ َا٤ّ ؾٝدًٌ ب٘ ؽعض يًق٠٬( ٖشٙ ايقؿ١ يًضدٌ ٜتٛمأ ٚم٤ٛٙ

 عا٥ض بزْ٘; سبزٜح عا٥ؾ١ املتؿل عًٝ٘( سجٝات, ثِ ٜؿٝض املا٤ ع٢ً ضت٘, ثِ حيجٛ ع٢ً صأع٘ ث٬خأفٍٛ ايؾعض ست٢ ٜضٟٚ بؾ

 َغتعذٌ ٚؾتض املا٤ ثِ عُِ بزْ٘ باملا٤ ثِ خضز ٖشا بؾضط إٔ ٜعِ املا٤ مجٝع ٜعِ بزْ٘ باملا٤ ابتزا٤ّ َع اي١ٝٓ, ٜعين يٛ ٚاسزٚأَا نٝؿ١ٝ اإلدظا٤: إٔ 

ِِ َٚٔإٕ ﴿َباؽض٠ يكٍٛ اهلل عظ ٚدٌ  بزْ٘ ٚبشيو أفاب٘ املا٤ ٚاصتؿعت دٓابت٘, يٛ أْ٘ اغتغٌ ممهٔ ٜشٖب ٜٚقًٞ بزْ٘ ٜقٌ إىل نٌ َهإ يف  ُنُٓت

ُّٓبا ُٖٗضٚا ُد ايشٟ ٜضؾع  ٜشنض اهلل عظ ٚدٌ سنض ايٛم٤ٛ ٜعين ايٛم٤ٛ ايشٟ قبٌ ايػغٌ يٝػ ٖٛ ايٛم٤ٛ , ٜعين ؾاغتغًٛا ٚمل 6""املا٥ز٠: ﴾َؾاٖط

ٜػتغٌ بعز  ٚدٌ ب٘ ٫ ًٜظَ٘ إٔ عبز ايرب إٔ ٖشٙ املغأي١ ؾٝٗا إمجاع إٔ َٔ اغتغٌ ؾكز أر٣ َا أَضٙ اهلل عظ اعتشبابا ْٚكٌ ابٔ اسبزخ ٖشا ٚم٤ٛ

 .إٔ ٜػتغٌ ايٛم٤ٛ, ٚنإ ايٓيب نإ ٫ ٜتٛمأ بعز ايػغٌ, إمنا نإ ٜتٛمأ قبٌ

 

 سهِ ايتُِٝ ٚريٌٝ َؾضٚعٝت٘ ؟اسنض َع٢ٓ ايتُِٝ ؾ٢ ايًػ١ ٚايؾضع 

 ايتُِٝ يػ١ :ايكقز, ٚؽضعّا ٖٖٛٛ َغض ايٛد٘ ٚايٝزٜٔ بايقعٝز ايطٝب, ع٢ً ٚد٘ طبقٛل; تعبزّا هلل تعاىل.

 ٚريٌٝ َؾضٚعٝت٘:سهِ ايتُِٝ 

َٗا َٜا ﴿ايتُِٝ َؾضٚع, ٖٚٛ صخق١ َٔ اهلل عظ ٚدٌ يعبارٙ, ٖٚٛ َٔ ضباعٔ ٖشٙ ايؾضٜع١, َٚٔ خقا٥ك ٖشٙ ا٭١َ.يكٛي٘ تعاىل:  ٜٗ َٔ َأ ََ اٖئشٜ َسا ٔإ ُٓٛاآ

 ِِ ًَُه ََٚأِصُد  ِِ ََِغُشٛا ٔبُض٤ُٚٔعُه َٚا ََُضأؾٔل  ِِ ٔإَي٢ اِي َُٜه ِٜٔز ََٚأ  ِِ َُٖه ُُٚدٛ ِِ ٔإَي٢ ايٖقًَا٠ٔ َؾاِغٔغًُٛا  ُُِت ِٚ َع٢ًَ ُق ََِضَم٢ َأ  ِِ ُِٓت ِٕ ُن َٚٔإ ُٖٗضٚا  ُّٓبا َؾاٖط ِِ ُد ُِٓت ِٕ ُن َٚٔإ  ٔٔ ِٝ ٔإَي٢ اِيَهِعَب

َٔ ِٚ َدا٤َ َأَسْز  َٖٔعَؿٕض َأ ُُٛدٛ ََِغُشٛا ٔب ِّّبا َؾا ُُٛا َفٔعّٝزا َط ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُزٚا  ًَ َِّغا٤َ َؾ ُِ اي ََِغُت ِٚ َيا َٔ اِيَػا٥ٔٔط َأ َٔ  ِِ ِِ ُِٓه ُِٝه ًَ ٌَ َع َِٝذَع ُ٘ ٔي ًٖ ُٜٔضُٜز اي ََا   ُ٘ ِٓ َٔ  ِِ ِٜٔزُٜه ََٚأ  ِِ ُه

ِْٔع  ِٖ ُٝٔت َٚٔي  ِِ َِّضُن َُٝط ُٜٔضُٜز ٔي  ِٔ ََٚئه ِٔ َسَضٕز  َٔ َٕ ِِ َتِؾُهُضٚ ًُٖه ِِ َيَع ُِٝه ًَ ُ٘ َع ُ٘ ٢ََفًٓ ٚيكٛي٘ص.6: املا٥ز٠ط ﴾ََُت ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ايقعٝز ايطٝب ناؾٝو ٚإٕ مل دبز : » َع

َٖٔغ٘ َبَؾَضَتو-ايغٓني أٟ-املا٤ عؾض ٔسذر ُ٘ ٢ََفًٓٚيكٛي٘ « , ؾإسا ٚدزت املا٤ َؾأ ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ٚقز أمجع أٌٖ ايعًِ «.َغذزّا ٚطٗٛصّاُدعًت يٞ ا٭صُض : »َع

ايكضإٓ ٚغري  ع٢ً َؾضٚع١ٝ ايتُِٝ إسا تٛاؾضت ؽضا٥ط٘, ٚأْ٘ قا٥ِ َكاّ ايطٗاص٠ باملا٤, ؾٝباح ب٘ َا ٜباح بايتطٗض باملا٤ َٔ ايق٠٬ ٚايطٛاف ٚقضا٠٤

 .سيو.ٚبشيو تجبت َؾضٚع١ٝ ايتُِٝ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع
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 ٝض يًق٠٬؟ٌٖ ايتُِٝ صاؾع يًشزخ أّ َب

( ٜبك٢ ايتُِٝ ايضادض :إٔ ايتُِٝ صاؾع يًشزخ, نايٛم٤ٛ متاَّا, ست٢ ٖٛ ٖٓا قاٍ: )ٜباح ب٘ َا ٜباح بايتطٗض باملا٤ َٔ ايق٠٬ ٚايطٛاف ٚقضا٠٤ ايكضإٓ

 صاؾع يًشزخ نايٛم٤ٛ, ٜباح يًُتُِٝ إٔ ٜؿعٌ َا ٜؿعً٘ املتٛم٧.

بٛ سٓٝؿ١ قاٍ صاؾع يًشزخ, , ايشٟ صدش٘ ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚبعض املعافضٜٔ ع٢ً إٔ ايتُِٝ ا٭١ُ٥ ايج٬ث١ قايٛا أْ٘ َبٝض يًق٠٬, ٚاإلَاّ أ

ُ٘ ٢ََفًٓصاؾع يًشزخ نايٛم٤ٛ, يكٍٛ ايٓيب  ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ َا ٖٛ ايطٗٛص؟ صاؾع يًشزخ ٜعين طٗٛص طاٖض َطٗض, « دعًت يٞ ا٭صض َغذّزا ٚطٗٛصا : » َع

ُ٘ ٢ََفًٓؾهٕٛ ايٓيب  ًٖ َِ  اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  ٚفـ ايرتاب أٚ ايتُِٝ بأْ٘ طٗٛص ٖشا َعٓاٙ أْ٘ صاؾع يًشزخ.َع

 

 ؟ اسنضؽضٚط ايتُِٝ, ٚا٭عباب املبٝش١ ي٘

ٜبك٢ ؾٝ٘ عببني: ايغبب ا٭ٍٚ: إَا يؿكز املا٤ عزّ ٚدٛر  ٜباح ايتُِٝ عٓز ايعذظ عٔ اعتعُاٍ املا٤: إَا يؿكزٙ, أٚ شبٛف اينضص َٔ اعتعُاي٘ ملضض(

ٚعٝأتٞ َظٜز بغط « عًٝو بايقعٝز ايطٝب ؾإْ٘ ٜهؿٝو»)سبزٜح عُضإ بٔ سقني: املا٤, أٚ خياف َٔ اعتعُاي٘ مضص, يف ازبغِ أٚ ؽز٠ ايربر, 

 يشيو بعز قًٌٝ. ٜٚقض ايتُِٝ بايؾضٚط اآلت١ٝ:

 اي١ٝٓ ؽضط يف مجٝع ايعبارات, ٚايتُِٝ عبار٠.. اي١ٝٓ: ٖٚٞ ١ْٝ اعتباس١ ايق٠٬,1ٚ

 . اإلع٬ّ: ؾ٬ ٜقض َٔ ايهاؾض, ٭ْ٘ عبار٠.2

 . ايعكٌ: ؾ٬ ٜقض َٔ غري ايعاقٌ, ناجملٕٓٛ ٚاملػ٢ُ عًٝ٘.3

 . ايتُٝٝظ: ؾ٬ ٜقض َٔ غري املُٝظ, ٖٚٛ َٔ نإ رٕٚ ايغابع4١

ِِ ﴿; يكٛي٘ تعاىل: ايعزّ اعتزيٛا  . تعشص اعتعُاٍ املا٤: إَا يعزَ٘ ٚإَا شبٛف اينضص5 ًَ ُُٛا ََا٤ّ َتٔذُزٚا َؾ ُٖ َٝ ِّّبا َفٔعّٝزا َؾَت  ص6: املا٥ز٠ط ﴾ َط

ِِ ﴿يكٛي٘ تعاىل: ايعزّ اعتزيٛا  .إ ٜهٕٛ ايتُِٝ برتاب طٗٛص غري ظبػ ,6 ًَ ُُٛا ََا٤ّ َتٔذُزٚا َؾ ُٖ َٝ ِّّبا َفٔعّٝزا َؾَت ُ٘ ٢ََفًٓ ٚقٛي٘ ,ص6: املا٥ز٠ط ﴾ َط ًٖ ٘ٔ  اي ِٝ ًَ َع

َِ ًٖ ُُٗٛص املغًِ ٚإٕ مل جيز املا٤ عؾض عٓني: »ََٚع  ن١ًُ طٗٛص ريٌٝ ع٢ً إٔ ايتُِٝ صؾع اسبزخ  «(إٕ ايقعٝز ايطٝب َط

 

 اسنض  َبط٬ت ايتُِٝ؟

 َٚبط٬ت٘ ث٬ث١: ٖٚٞ ا٭ؽٝا٤ اييت تؿغزٙ,

ٜبك٢ ايتُِٝ  )ٚعٔ سزخ أنرب مبٛدبات ايػغٌ( ٜعين ايتُِٝ ٜٓتكض باْتكاض ايٛم٤ٛ متاَّا ٜبطٌ ايتُِٝ عٔ سزخ أفػض مببط٬ت ايٛم٤ٛ( -1

ممهٔ ٜٓؿع يًشزخ ا٭فػض ٚا٭نرب, ٜعين يٛ ٚاسز دٓب َاسا عٝؿعٌ؟ ٜتُِٝ يًشزخ ا٭نرب أٚ ا٭فػض َض٠ ٚاسز٠ بٓؿػ ايقؿ١ يٝػ ٖٓاى 

 اخت٬ف.

ٖٛط, بطٌ   تُُٝ٘; ٭ٕ ايتُِٝ بزٍ عٔ ايٛم٤ٛ, ٚايبزٍ ي٘ سهِ املبزٍ, ٚنشا ايتُِٝ عٔ اسبزخ ا٭نرب.)ؾإسا تُِٝ عٔ سزخ أفػض, ثِ باٍ أٚ تػ

 «.ؾإسا ٚدزت املا٤ ؾأَغ٘ بؾضتو: »)يكٛي٘  ٜبك٢ َبط٬ت ايتُِٝ: اسبزخ ا٭نرب أٚ ا٭فػض, ثاْٞ ؽ٤ٞ ٚدٛر املا٤  ٚدٛر املا٤: -2

 ٜعين املضٜض ايشٟ تُِٝ يٛ طاٍ ايعشص ٫ جيٛط ي٘ إٔ ٜتُِٝ, جيب عًٝ٘ إٔ ٜتٛمأ. طٚاٍ ايعشص ايشٟ َٔ أدً٘ ؽضع ايتُِٝ َٔ َضض ٚعبٛٙ( -3

 

 اسنض فؿ١ ايتُِٝ ؟

ِّٞ( إٔ ٜٟٓٛ ا٭ٍٚ, ٌٖ ٖشا سزخ أنرب أّ أفػض َُٜغ ٜٚكّٛ ماصبٗا يف ا٭صض  )ٜٚنضب ا٭صض بٝزٜ٘ مضب١ ٚاسز٠( ٜكٍٛ: بغِ اهلل, ٜغتشب ي٘ )ثِ 

٘ٔ  -)ثِ ميغض بُٗا ٚدٗ٘ ٜٚزٜ٘ إىل ايضعػني()ٚسزٜح عُاص إٔ ايٓيب  (-أٚ ٜٓؿنُٗا-ثِ ٜٓؿدُٗا ) اييت ؾٝٗا ايرتاب مضب١ ٚاسز٠ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َف٢ًٖ اي

 َِ ًٖ  ؾنضب بهؿ٘ مضب١ ع٢ً ا٭صض, ثِ ْؿنٗا, ثِ َغض بُٗا ظٗض نؿ٘ بؾُاي٘, ٚ ظٗض مشاي٘ بهؿ٘(« إمنا نإ ٜهؿٝو إٔ تقٓع ٖهشا»قاٍ ي٘:  -ََٚع

 )ثِ َغض بُٗا ٚدٗ٘(.ا٭مئ, ٜعين َغض ٚدٗ٘ با٭فابع, ٚظٗض ا٭مئ با٭ٜغض, ٚظٗض ا٭ٜغض با٭مئ  ظٗض ايؾُاٍ بهؿ٘

 

 اسنض تعضٜـ ايٓذاع١ ٚ اْٛاعٗا ؟

 ايٓذاع١: ٖٞ نٌ عني َغتكشص٠ أَض ايؾاصع بادتٓابٗا.

 ٖٚٞ ْٛعإ:

 نضٚخ اسبُاص, ٚايزّ, ٚايبٍٛ.ا٫ٚ :ظباع١ ع١ٝٓٝ أٚ سكٝك١ٝ: ٖٚٞ اييت ٫ تطٗض حباٍ; ٭ٕ عٝٓٗا ظبغ١, 

 ثاْٝا : ظباع١ سه١ُٝ: ٖٚٞ أَض اعتباصٟ ٜكّٛ با٭عنا٤, ٚميٓع َٔ فش١ ايق٠٬, ٜٚؾٌُ اسبزخ ا٭فػض ايشٟ ٜظٍٚ بايٛم٤ٛ نايػا٥ط, ٚاسبزخ

 ا٭نرب ايشٟ ٜظٍٚ بايػغٌ نازبٓاب١.
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٘ٔ( طا٭ْؿاٍ: ٚا٭فٌ ايشٟ تظاٍ ب٘ ايٓذاع١ ٖٛ املا٤, ؾٗٛ ا٭فٌ يف ايتطٗري, يكٛي٘ تع ِِ ٔب َِّضُن َُٝط ََا٤ّ ٔي َُا٤ٔ  َٔ ايٖغ َٔ  ِِ ُِٝه ًَ ٍُ َع َٓظِّ ُٜ َٚ  ص.11اىل: )

 اييت ٖٞ ايٓذاع١ ايع١ٝٓٝ, ٖٛ أ٢ْٗ ايٓذاع١ اسبه١ُٝ, ٚقاٍ عبٔ ئ ْتهًِ يف ايٓذاع١ اسبه١ُٝ; ٭ْٗا تطٗض بايتطٗري ٖٚٞ ع٢ً ث٬ث١ أقغاّ:

 ز َٓ٘(ظباع١ َػًع١: ٖٚٞ ظباع١ ايهًب, َٚا تٖٛي)  -1

 ظباع١ طبؿؿ١: ٖٚٞ ظباع١ بٍٛ ايػ٬ّ ايشٟ مل ٜأنٌ ايطعاّ() -2

 )ظباع١ َتٛعط١: ٖٚٞ بك١ٝ ايٓذاعات. نايبٍٛ, ٚايػا٥ط, ٚاملٝت١( -3

 

 ا٭ؽٝا٤ اييت قاّ ايزيٌٝ ع٢ً ظباعتٗا ؟اسنض 

قٝػ بٓت ضبقٔ: )أْٗا أتت بابٔ هلا فػري مل  بٍٛ اآلرَٞ ٚعشصت٘ ٚق٦ٝ٘: إ٫ بٍٛ ايقيبِّ ايشٟ مل ٜأنٌ ايطعاّ, ؾٝهتؿ٢ بضؽ٘; سبزٜح أّ -1

َِ  -ٜأنٌ ايطعاّ إىل صعٍٛ اهلل  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ , ؾأدًغ٘ يف سذضٙ, ؾباٍ ع٢ً ثٛب٘, ؾزعا مبا٤ ؾٓنش٘ ٚمل ٜػغً٘(. أَا بٍٛ ايػ٬ّ ايشٟ ٜأنٌ -َف٢ًٖ اي

 ايطعاّ, ٚنشا بٍٛ ازباص١ٜ, ؾإْ٘ ٜػغٌ نبٍٛ ايهبري.

ََِغُؿّٛسا( طا٭ْعاّ: ايزّ املغؿٛح  -2 َّا  ِٚ َر ص, ٖٚٛ ايشٟ 145َٔ اسبٝٛإ املأنٍٛ,: أَا ايزّ ايشٟ ٜبك٢ يف ايًشِ ٚايعضٚم, ؾإْ٘ طاٖض, يكٛي٘ تعاىل: )َأ

 ٜٗضام ٜٚٓقٗب.

 بٍٛ ٚصٚخ نٌ سٝٛإ غري َأنٍٛ ايًشِ,: ناهلض ٚايؿأص. -3

َِٝت١ّ( طا٭ْعاّ: املٝت١: ٖٚٞ َا َات ستـ أْؿ٘ َٔ غري سنا٠ ؽضع١ٝ يكٛي٘  -4 ََ  َٕ َُٜهٛ  ِٕ ص.. ٜٚغتج٢ٓ َٔ سيو َٝت١ ايغُو, ٚازبضار, 145تعاىل: )ٔإٖيا َأ

 َٚا٫ ْؿػ ي٘ عا١ً٥, ؾإْٗا طاٖض٠.

ػ; ٛ ظبامَلِشٟ: ٖٚٛ َا٤ أبٝض صقٝل يظز, خيضز عٓز امل٬عب١ أٚ تشٗنض ازبُاع, ٫ بؾ٠ٛٗ ٫ٚ رؾل, ٫ٚ ٜعكب٘ ؾتٛص, ٚصمبا ٫ حيػ خبضٚد٘, ٖٚ -5

َِ  -يكٛي٘  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٞٓ بٔ أبٞ طايب  -َف٢ًٖ اي : )تٛمأ, ٚاغغٌ سنضى(. ٜعين َٔ املشٟ, ٚمل ٜ٪َض ؾٝ٘ بايػغٌ -صمٞ اهلل عٓ٘  -يف سزٜح عً

 ربؿٝؿّا ٚصؾعّا يًشضز; ٭ْ٘ مما ٜؾل ا٫سرتاط َٓ٘.

ِٔ أفاب٘ ؾإْ٘ -6 ََ َِٛرٟ: ٖٚٛ َا٤ أبٝض ثدني خيضز بعز ايبٍٛ, ٚ  ٜػغٌ سنضٙ ٜٚتٛمأ, ٫ٚ ٜػتغٌ. اي

َِ  -رّ اسبٝض: نُا يف سزٜح أمسا٤ بٓت أبٞ بهض صمٞ اهلل عُٓٗا قايت: دا٤ت اَضأ٠ إىل ايٓيب -7 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ؾكايت: إسزاْا ٜقٝب  -َف٢ًٖ اي

ُ٘ باملا٤, ثِ تٓنش٘, ثِ تقًٞ ُ٘, ثِ َتِكُضُف  ؾٝ٘( ثٛبٗا َٔ رّ اسبٝض نٝـ تقٓع؟ ؾكاٍ: )َتُشٗت

 

 اسنض نٝؿ١ٝ تطٗري ايٓذاع١ ؟

 ٢ََفًٓإسا ناْت ايٓذاع١ يف ا٭صض ٚاملهإ: ؾٗشٙ ٜهؿٞ يف تطٗريٖا غغ١ً ٚاسز٠, تشٖب بعني ايٓذاع١, ؾٝقب عًٝٗا املا٤ َض٠ ٚاسز٠; ٭َضٙ   -1

ُ٘ ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  بقب املا٤ ع٢ً بٍٛ ا٭عضابٞ ايشٟ باٍ يف املغذز  َع

 ذاع١ ع٢ً غري ا٭صض: نإٔ تهٕٛ يف ايجٛب أٚ يف اإلْا٤.إسا ناْت ايٓ -2

ُ٘ ٢ََفًٓؾإٕ ناْت َٔ نًب ٚيؼ يف اإلْا٤, ؾ٬بز َٔ غغً٘ عبع غغ٬ت إسزأٖ بايرتاب; يكٛي٘  ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ إسا ٚيؼ ايهًب يف إْا٤ أسزنِ : » َع

 ٙ, نايجٝاب, ٚايؿضـٖٚشا اسبهِ عاّ يف اإلْا٤ ٚغري«. ؾًٝػغً٘ عبعّا, ُأ٫ٖٚٔ بايرتاب

 أَا ظباع١ اشبٓظٜض: ؾايقشٝض أْٗا نغا٥ض ايٓذاعات ٜهؿٞ غغًٗا َض٠ ٚاسز٠, تشٖب بعني ايٓذاع١, ٫ٚ ٜؾرتط غغًٗا عبع َضات

غغًٗا  ٚإٕ ناْت ايٓذاع١ َٔ ايبٍٛ ٚايػا٥ط ٚايزّ ٚعبٖٛا: ؾإْٗا تػغٌ باملا٤ َع ايؿضى ٚايعقض ست٢ تشٖب ٚتظٍٚ, ٫ٚ ٜبك٢ هلا أثض, ٜٚهؿٞ يف

ُ٘ ٢ََفًَٓض٠ ٚاسز٠ٜٚهؿٞ يف تطٗري بٍٛ ايػ٬ّ ايشٟ مل ٜأنٌ ايطعاّ ايٓنض, ٖٚٛ صؽ٘ باملا٤; يكٛي٘  ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ٜػغٌ َٔ بٍٛ ازباص١ٜ, : »َع

 , ٚسبزٜح أّ قٝػ بٓت ضبقٔ املتكزّ.«ٜٚٓنض َٔ بٍٛ ايػ٬ّ

ُ٘ ٢ََفًٓأَا دًز املٝت١ َأنٛي١ ايًشِ: ؾإْ٘ ٜطٗض بايزباؽ يكٛي٘  ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ٚرّ اسبٝض تػغً٘ املضأ٠ َٔ ثٛبٗا باملا٤, ثِ  «أميا إٖاب ربؼ ؾكز طٗض: »َع

 تٓنش٘, ثِ تقًٞ ؾٝ٘.

 ؾع٢ً املغًِ إٔ ٜٗتِ بايطٗاص٠ َٔ ايٓذاعات يف بزْ٘ َٚهاْ٘ ٚثٛب٘ ايشٟ ٜقًٞ ؾٝ٘, ٭ْٗا ؽضط يقش١ ايق٠٬.

 

 اسنض تعضٜـ اسبٝض ٚايٓؿاؼ ؟

١ًٖ, خيضز َٔ قعض ايضسِ يف أٚقات َع١ًَٛ, ساٍ فش١ املضأ٠, َٔ غري عبب ٫ٚر٠. اسبٝض َٚٔدٔب  يػ١: ايغ٬ٕٝ. ٚؽضعّا: رّ طبٝع١ 

أٚ قبًٗا بَٝٛني أٚ ث٬ث١, ٜعين ايزّ ايشٟ ٜٓظٍ ع٢ً املضأ٠ َع ايطًل قبٌ اي٫ٛر٠ ٜغ٢ُ رّ ْؿاؼ, أَا رّ  ٚايٓؿاؼ: رّ خيضز َٔ املضأ٠ عٓز اي٫ٛر٠

 ٖشا ع٬ٕٝ خيضز َٔ املضأ٠ بطضٜك١ َعضٚؾ١ عٓز املضأ٠. اسبٝض
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 أقٌ َز٠ اسبٝض ٚأنجضٖا ؟؟ٚ َا ٢ٖ  بزا١ٜ ٚقت اسبٝض ْٚٗاٜت٘ َت٢

ص١ٜ ٫ سٝض قبٌ متاّ تغع عٓني; ٭ْ٘ مل ٜجبت يف ايٛدٛر ٫َضأ٠ سٝض قبٌ سيو. ٚقز صٟٚ عٔ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا أْٗا قايت: )إسا بًػت ازبا

 اَضأ٠(. تغع عٓني ؾٗٞ

٫ٚ سٝض بعز مخغني ع١ٓ يف ايػايب ع٢ً ايقشٝض. ٚقز صٟٚ عٔ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا أْٗا قايت: )إسا بًػت املضأ٠ مخغني ع١ٓ خضدت َٔ سز 

 اسبٝض(.

ُٜضدع ؾٝ٘ إىل ايعار٠ ٚايعضف  َٚز٠ اسبٝض ايقشٝض: أْ٘ ٫ سٖز ٭قً٘ ٫ٚ ٭نجضٙ, ٚإمنا 

 

 اسنض َا حيضّ باسبٝض ٚايٓؿاؼ ؟

َِّٓغا٤َ َؾاِعَتٔظُيٛا﴿ايٛط٤ يف ايؿضز: يكٛي٘ تعاىل:  -1 َُٔشٝٔض ٔؾٞ اي ٖٔ ََٚيا اِي ُٖ َٕ َسٖت٢ َتِكَضُبٛ ُِٗض افٓعٛا نٌ »سني ْظيت:   ايٓيٗب ؾكاٍص. 222: ايبكض٠ط ﴾َِٜط

 («ؽ٤ٞ إ٫ ايٓهاح

ٖٔ﴿يكٛي٘ تعاىل:  حيضّ ع٢ً ايضدٌ إٔ ٜطًل طٚدت٘ ٖٚٞ سا٥ض )ايط٬م:  -2 ُٖ ٖٔ َؾَطُِّكٛ ٔٗ :يعُض ملا طًل ابٓ٘ عبز اهلل   ٚقٛي٘ص. 1: ايط٬مط ﴾ٔئعٖزٔت

 «(َضٙ ؾًريادعٗا»اَضأت٘ يف اسبٝض: 

 («إسا أقبًت اسبٝن١ ؾزعٞ ايق٠٬»يؿاط١ُ بٓت أبٞ سبٝؿ:  يكٛي٘  ٠: حيضّ ع٢ً املضأ٠ اسبا٥ض ايق٠٬ )ايق٬ -3

ُ٘ ٢ََفًٓايقّٛ: يكٛي٘  -4 ًٖ ِٝ اي ًَ ََِع ًٖ ََٚع ٌِّ؟: »٘ٔ   قًٔ: ب٢ً.«  أيٝػ إسزانٔ إسا سامت مل تقِ, ٚمل تق

ُ٘ ٢ََفًٓايطٛاف: يكٛي٘  -5 ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ حيضّ « اؾعًٞ َا ٜؿعٌ اسباز غري أ٫ تطٛيف بايبٝت ست٢ تطٗضٟ»يعا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا ملا سامت:   َع

 ع٢ً املضأ٠ ايطٛاف بايبٝت.

ِٔ بعزِٖ. يهٔ إسا استادت إىل ايكضا٠٤ قضا٠٤ ايكضإٓ: ٖٚٛ  -6 ََ نإٔ ذبتاز إىل َضادع١ ضبؿٛظٗا -قٍٛ نجري َٔ أٌٖ ايعًِ َٔ ايقشاب١ ٚايتابعني, ٚ

ُٜٓغ٢, أٚ تعًِٝ ايبٓات يف املزاصؼ, أٚ قضا٠٤ ٚصرٖا  .داط هلا سيو, ٚإٕ مل ذبتر ؾ٬ تكضأ, نُا قاٍ ب٘ بعض أٌٖ ايعًِ -ست٢ ٫ 

َٕ﴿ ىل:َػ املقشـ: يكٛي٘ تعا -7 ُٖٗضٚ َُُط ُ٘ ٔإٖيا اِي َُٗغ َٜ  ص.79طايٛاقع١:  ﴾َيا 

ُ٘ ٢ََفًٓرخٍٛ املغذز ٚايًبح ؾٝ٘: يكٛي٘  -8 ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ٌٗ املغذز زبٓب, ٫ٚ سا٥ض: » َع ُ٘ ٢ََفًٓ -ٖٚشا اسبزٜح معٝـ, ٚ٭ْ٘ « ٫ ُأٔس ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  - َع

تٗا, ؾرتدً٘ ٖٚٞ سا٥ض, ٖٚٛ س٦ٓٝش صباٚص يف املغذز, صباٚص ٜعين: َعتهـ ٜغُْٛٗا صباٚص٠ ا٫عتهاف نإ ٜزْٞ صأع٘ يعا٥ؾ١, ٖٚٞ يف سذض

 ٜعين صباٚص٠.) ٚنشا حيضّ عًٝٗا املضٚص يف املغذز إٕ خاؾت تًٜٛج٘, ؾإٕ أَٓت تًٜٛج٘ مل حيضّ(.

 

 اسنض َا ٜٛدب٘ اسبٝض؟

َِ  -ٜٛدب ايػغٌ: يكٛي٘  -1 ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ًٖ ٌٖ اي  : )رعٞ ايق٠٬ قزص ا٭ٜاّ اييت نٓت ذبٝنني ؾٝٗا, ثِ اغتغًٞ ٚفًٞ(-َف

َِ  -ايبًٛؽ: يكٛي٘  -2 ََٚعًٖ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٌٖ اي ٍٖ ع٢ً إٔ ايتهًٝـ -َف : )٫ ٜكبٌ اهلل ف٠٬ سا٥ض إ٫ خبُاص(. ؾكز أٚدب عًٝٗا ايغرت٠ حبقٍٛ اسبٝض, ؾز

 سقٌ ب٘, ٚإمنا حيقٌ سيو بايبًٛؽ

ًَاَث١َ ُقا٫عتزار ب٘: ؾتٓك -3 ٖٔ َث ٔٗ ُِْؿٔغ َٔ ٔبَأ ََٜتَضٖبِق َُُطًَٖكاُت  َٚاِي ُض٤ٕٚ( نٞ ايعز٠ يف سل املطًك١ ٚعبٖٛا باسبٝض ملٔ ناْت ذبٝض, يكٛي٘ تعاىل: )

َٝض228طايبكض٠:   ص.ٜعين: ث٬خ ٔس

 اسبهِ بربا٠٤ ايضسِ يف ا٫عتزار باسبٝض.-4

ظَٗا إٔ تقًٞ ايعٗض ٚايعقض َٔ ٖشا ايّٝٛ, َٚٔ طٗضت َُٓٗا قبٌ طًٛع ايؿذض يظَٗا تٓبٝ٘: إسا طٗضت اسبا٥ض أٚ ايٓؿغا٤ قبٌ غضٚب ايؾُػ; ي

 أمحز.إٔ تقًٞ املػضب ٚايعؾا٤ َٔ ٖشٙ اي١ًًٝ; ٭ٕ ٚقت ايق٠٬ ايجا١ْٝ ٚقت يًق٠٬ ا٭ٚىل يف ساٍ ايعشص. ٚب٘ قاٍ ازبُٗٛص: َايو ٚايؾاؾعٞ ٚ

 

 اسنض أقٌ ايٓؿاؼ ٚأنجضٙ؟

٘ مل ٜضر ؾٝ٘ ذبزٜز, ؾضدع ؾٝ٘ إىل ايٛدٛر, ٚقز ٚدز ق٬ًّٝ ٚنجريّا. ٚأنجضٙ أصبعٕٛ َّٜٛا. قاٍ ايرتَشٟ: أمجع أٌٖ ايعًِ َٔ ٫ سٓز ٭قٌ ايٓؿاؼ; ٭ْ

َِ  -أفشاب ايٓيب  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ِٔ بعزِٖ ع٢ً إٔ ايٓؿغا٤ تزع ايق٠٬ أصبعني َّٜٛا إ٫ إٔ تض٣ ايطٗض قبٌ سيو, ؾتػتغٌ ٚتقًٞ -َف٢ًٖ اي ََ , ٚسبزٜح ٚ

َِ  -أّ ع١ًُ: )ناْت ايٓؿغا٤ ع٢ً عٗز ايٓيب  ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  دبًػ أصبعني َّٜٛا( -َف٢ًٖ اي

 

 اسنض تعضٜـ ا٫عتشام١ ٚ سا٫تٗا ؟

 ا٫عتشام١ ٢ٖٚ إٔ ٜتذاٚط ايزّ أنجض َز٠ اسبٝض ٖشا ٜغ٢ُ اعتشام١,

 ايعاطٍ ٚا٫عتدام١ ٫ متٓع ايق٠٬ ٫ٚ ايقٝاّ ٫ٚ ايٛط٤ا٣ ع٬ٕٝ ايزّ ؾ٢ غري ٚقت٘ ع٢ً عبٌٝ ايٓظٜـ,َٔ عضم ٜغ٢ُ 
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 ٚاملغتشام١ هلا  ث٬خ سا٫ت:

َعضٚؾ١ ايعار٠ ٜعين تعًِ ٚقتٗا ٚعزرٖا , تعضف ايٛقت يف أٍٚ -: إٔ تهٕٛ هلا عار٠ َعضٚؾ١, قبٌ ا٫عتشام١ ناْت عارتٗا َعضٚؾ١ اسباي١ ا٭ٚىل

ايؾٗض َجٌ عارتٗا, ٖٚشا ٖٛ ٚقتٗا ٚايعزر عبع أٜاّ أٚ عت أٜاّ ٖٚشٙ امسٗا ايعار٠, ٫ ٜقًض  ايؾٗض ّٜٛ عؾضٜٔ يف ايؾٗض ّٜٛ مخغ١ ٚعؾضٕٚ يف

ٕ تعًِ أْٗا تعًِ ايعزر ؾكط, ٫طّ تعًِ ؽ٦ٝني ايعزر َٚت٢ ٜٓظٍ ٭ٕ ايغبع أٜاّ ٜٓظٍ يف أٍٚ ايؾٗض أٚ يف ْقـ ايؾٗض أٚ يف أخض ايؾٗض, ٫بز أ

ٕٛ َز٠ اسبٝض َع١ًَٛ يزٜٗا قبٌ ا٫عتشام١, ؾٗشٙ دبًػ قزص عارتٗا, ٚتزع ايق٠٬ ٚايقٝاّ, ُٚتَعٗز بإٔ تهعارتٗا ٜعين تعًِ ٚقتٗا ٚعزرٖا )

ُ٘ ٢ََفًٓ -سا٥نّا, ؾإسا اْتٗت عارتٗا اغتغًت ٚفًٓت ٚعٖزت ايزّ اشباصز رّ اعتشام١; يكٛي٘  ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ اَهجٞ قزص َا ناْت »٭ّ سبٝب١:  - َع

ُ٘ ٢ََفًٓؾايٓيب «( ذببغو سٝنتو, ثِ اغتغًٞ, ٚفًٞ ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ  صرٖا إىل ايٛقت. َع

: إسا مل تهٔ هلا عار٠ َعضٚؾ١, ؾٝ٘ بعض ْغا٤ ٫ ٜٓتعِ عٓزٖٔ اسبٝض, ممهٔ إٔ ٜأتٞ يف أٍٚ ايؾٗض ٜٚٓكطع ث٬خ  أؽٗض, ٜٚأتٞ اسباي١ ايجا١ْٝ

ؾٗض ايضابع يف آخض ايؾٗض ؾامطضاب ٖضَْٛٞ يزٜٗا ؾشزخ هلا َجٌ ٖشا, ملا تهٕٛ َغتشام١ َا ٖٞ سايتٗا )إسا مل تهٔ هلا عار٠ َعضٚؾ١ يهٔ يف اي

ٌُ رَٗا َتُٝظ بعن٘ حيٌُ فؿ١ اسبٝض: بإٔ ٜهٕٛ أعٛر أٚ ثدّٝٓا( ثدني ٜعين َتذًط )أٚ ي٘ صا٥ش١( صا٥ش١ يهجض٠ َهج٘ يف ايضسِ  )ٚايباقٞ حي

ٕ ا٫عتشام١, رّ أمحض يٝػ ي٘ صا٥ش١. ؾؿٞ ٖشٙ اسباي١ تضر إىل ايعٌُ بايتُٝٝظ( ملا دبز ايزّ ا٭عٛر ٜهٕٛ ٖشا سٝض ٚملا دبز رّ أمحض ٜهٛ فؿ١

ُ٘ ٢ََفًٓ -اسبٝض اْت٢ٗ ٚرخًت يف اعتشام١ )يكٛي٘  ًٖ َِ اي ًٖ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ؾأَغهٞ عٔ  إسا نإ رّ اسبٝض ؾإْ٘ أعٛر ٜعضف,»يؿاط١ُ بٓت أبٞ سبٝؿ:  - َع

 (.« ايق٠٬, ؾإسا نإ اآلخض ؾتٖٛم٦ٞ, ٚفًٞ ؾإمنا ٖٛ عضم

: إسا مل تهٔ هلا عار٠ ٫ٚ فؿ١ متٝظ بٗا اسبٝض َٔ غريٙ, ؾٗشٙ دبًػ غايب اسبٝض عتّا أٚ عبعّا( ٜغُْٛٗا املضأ٠ املتشري٠ يٝػ هلا اسباي١ ايجايج١

ؾٗض أٚ يف ْقـ ايؾٗض ٚأدًغٞ عت١ أٜاّ أٚ عبع أٜاّ  )٭ٕ ٖشٙ عار٠ غايب ايٓغا٤, َٚا عار٠ ٚيٝػ هلا متٝظ, عٓكٍٛ هلا ذبضٟ أٍٚ ايؾٗض أٚ أخض اي

 بعز ٖشٙ ا٭ٜاّ َٔ ايزّ
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